Warszawa, 27.01.2021
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego nr CNT-371-13/2020,
Dostawa zestawu czujników meteorologicznych w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum
Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.
Zamawiający odpowiada na pytania oraz dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego:
SERIA 01
W załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego widnieje zapis:
"Wyładowania atmosferyczne (oraz dane archiwalne dla m. st. Warszawy od 01.01.2018)"
Czy Zamawiający oczekuje od sprzętu wgranych danych/serwera z danymi, gdzie będą umieszczone
dane archiwalne z wyładowań atmosferycznych? Proszę o komentarz lub krótkie wyjaśnienie odnośnie
oczekiwań Zamawiającego do otrzymania danych archiwalnych z wyładowań atmosferycznych.
Odpowiedź:
Zamawiającemu zależy na utrzymaniu ciągłości danych o wyładowaniach atmosferycznych od
01.01.2018 dla m.st. Warszawy. Dane te mogą być przekazane w formie cyfrowej na nośniku
wymiennym lub na wskazanym zabezpieczonym hasłem serwerze z możliwością pobrania
obserwacji.
SERIA 02
Prosimy o uzupełnienie wymagań o specyfikację techniczną czujnika wyładowań atmosferycznych
Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje specyfikację techniczną czujnika wyładowań atmosferycznych.
Czujnik wyładowań ma pozwalać na:
- wykrywanie komórek burzowych w promieniu 100km z identyfikacją kierunku i odległości od
punktu posadowienia stacji (Dziekanów-Leśny);
- rozróżnienie rodzaju wyładowania (doziemne, atmosferyczne);
- wskazanie prawdopodobieństwa wystąpienia gradu
- zdalny dostęp do danych pomiarowych w trybie czasu rzeczywistego
Ponadto:
Zamawiający informuje, że tytuł: „Zakup zestawu czujników inercyjnych do badania kinetyki ruchu
człowieka” oraz sygnatura postępowania „CNT-371-10/2020” zamieszczone w formularzu
ofertowym (strona 11 Zapytania Ofertowego) zostały zamieszczone omyłkowo.
Należy je przekreślić i zamienić właściwą nazwą „Dostawa czujników meteorologicznych. CNT371-13/2020 ” lub pozostawić puste miejsce, gdyż właściwy przedmiot zamówienia znajduje się pod
sygnaturą postępowania. Złożenie oferty bez wykreślenia omyłkowego tytułu lub sygnatury nie
wpłynie na jej ważność.
Ofertę należy przekazać w formie elektronicznej na adres p.kmiec@uksw.edu.pl
Zamawiający usuwa ostatnie zdanie w punkcie VIII.4 Zapytania Ofertowego o brzmieniu: „Każdy
plik należy wówczas zabezpieczyć odrębnym hasłem.”

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie Istotnych postanowień umowy, które przyjmują
brzmienie określone w załączniku do niniejszego pisma.
Jednocześnie:

1. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 05.02.2021 roku. na godzinę 11:00
2. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
Załącznik: Istotne postanowienia umowy (po zmianie).
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