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Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa defektoskopu do badań nieniszczących 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 
odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła w następującym 
zakresie: 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy poniższy opis kryteriów zamieszczony w SIWZ jest pomyłką i ewentualne skorygowanie: 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  Z PODANIEM 
WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi 
kryteriami: 
a) Cena – 60%; 
b) Oprogramowanie do analizy informacji wizyjnej dla ponad 6 punktów – 10%; 
c) Wbudowany, dotykowy ekran LCD, przeznaczony do bieżącego podglądu rejestrowanych zjawisk – 10 %; 
d) Posiadanie przez kamerę możliwość zdalnego sterowania parametrami obiektywu, tj. ostrością i przysłoną z poziomu 
oprogramowania – 10% 
e) Stan kamery – 10% 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że opis kryteriów jest omyłką pisarską i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 
Obecnie jest: 
1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami: 

a) Cena – 60%; 
b) Oprogramowanie do analizy informacji wizyjnej dla ponad 6 punktów – 10%; 
c) Wbudowany, dotykowy ekran LCD, przeznaczony do bieżącego podglądu rejestrowanych zjawisk – 10 %; 
d) Posiadanie przez kamerę możliwość zdalnego sterowania parametrami obiektywu, tj. ostrością i przysłoną z 

poziomu oprogramowania – 10% 
e) Stan kamery – 10% 

Powinno być: 
1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami: 

a) Cena – 60 % 
b) Okres gwarancji – 30 % 
c) Termin dostawy – 10 % 
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Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie elementy zestawu były wyprodukowane przez jednego producenta, co w 
znaczący sposób wpłynie na komfort pracy, łatwość obsługi oraz wyeliminuje potencjalne błędy? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie może wymagać, aby wszystkie elementy zestawu były wyprodukowane przez jednego producenta. 
Zestaw musi być ze sobą kompatybilny, fabrycznie nowy i nie może być prototypem. 
 
 
 Udzielone wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Wyjaśnienia nie 
wprowadzają zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

                  
                      

                                         Zamawiający 


