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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 11 października 2019 r. 

 
 BA.WZP.26.49.2019.11 

 

 
 
 
 Wykonawcy       
                                                                                                                                                   
 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawów zawierających bezzałogowe statki 
powietrzne”. Sprawa nr BA.WZP.26.49.2019. 
 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada 
na pytania zadane przez Wykonawców: 
 
Pytanie 1 
Parametry BSP: prośba o zwiększenie masy całkowitej do 2000g – poprzednia wersja SIWZ 
zawierała taki zapis, a skoro nie ma podanych wymiarów urządzeń, uważamy iż zwiększenie 
wagi o 500 gram nie wpłynie znacząco na możliwości operacyjne urządzenia. Co więcej, 
większe i cięższe platformy są stabilniejsze, a jednocześnie niepotrzebne są dodatkowe 
uprawnienia do pilotażu. 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. 
 
Pytanie 2 
Parametry kamery: prośba o dopuszczenie kamery ze stałą przesłoną f/2,8 – zmienna 
wartości przesłony jest funkcją przydatną w makro fotografii - do filmowania i 
fotografowania z powietrza dużych przestrzeni jest opcją mało przydatną i nie wpłynie na 
ogólną funkcjonalność i jakość fotografowanego materiału. 
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Odpowiedź na pytanie 2:  
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. 
 
Pytanie 3 
Parametry kamery: prośba o dopuszczenie do przetargu kamery z szybkością migawki min. 
4 - 1/8000 – zmiana ta nie spowoduje wykluczenia z postępowania konkurencyjnych 
konstrukcji a pozwoli wręcz zwiększyć konkurencyjność bez utraty/zmiany ważnej funkcji 
jakąś jest szybkość migawki. 
 
Odpowiedź na pytanie 3:  
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. 
 
Pytanie 4 
Parametry kamery: prośba o zrezygnowanie z funkcji zdjęć  seryjnych – wg nas jest to 
również funkcja czysto artystyczna. 
 
Odpowiedź na pytanie 4:  
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. 
 

Pytanie 5 
Parametry kamery: prośba o dopuszczenie kamery która obsługuje tylko format MP4 – 
format MOV jest formatem rzadko wykorzystywanym ponieważ jest to format dostosowany 
pod urządzenia Apple. Aby odtwarzać filmy MOV na urządzeniach z systemem Windows 
należy posiadać dodatkowe kodeki oraz aplikacje. MP4 jest szeroko wykorzystywanym 
formatem, który nie przysparza problemów dlatego nasza kamera obsługuje tylko ten 
format. 
 
Odpowiedź na pytanie 5:  
Zamawiający dopuszcza urządzenia, które obsługują format MP4 lub format MOV, ale także 
urządzenia, które nie ograniczają się tylko do jednego formatu zapisu. 
 
Pytanie 6 
Zapytanie do akcesoriów dodatkowych: punkty 9 oraz 10 – czy Zamawiający będzie wymagał 
dodatkowych adapterów oraz kabli do aparatury jeżeli Wykonawca zaoferuje aparaturę 
sterującą z wbudowanym wyświetlaczem?  
 
Odpowiedź na pytanie 6:  
Zamawiający informuje, że będzie wymagał dodatkowych adapterów oraz kabli do aparatury 
jeżeli Wykonawca zaoferuje aparaturę sterującą z wbudowanym wyświetlaczem. 
 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 5 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy Pzp, zmienia treść pkt I.A.1.1) tiret 17 w załącznika nr 1 do umowy na następującą: 
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 Obsługiwane formaty wideo    MP4 lub MOV (MPEG-4 AVC/H.264;  

       HEVC/H.265);  

 

 

 

 

Z poważaniem  

Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych 

Jacek Gola 
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