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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 ust. 1 Pzp na: 

Edukacyjne stanowisko laboratoryjne systemu wizyjnego do zastosowań 
logistycznych z dedykowanym oprogramowaniem – 2 komplety 
 

 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Dla kryterium Pakiet ćwiczeń /PC/ określono: 
Pakiet ćwiczeń /PC/ - maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium pakiet ćwiczeń PC 
wynosi 20 pkt. Zamawiający przyzna punkty w kryterium pakiet ćwiczeń w następujący sposób: 
Przygotowanie ćwiczeń z czasem ich wykonania co najmniej 10 godzin zajęć (10 x 45 minut), dla 
części III 5godzin (5 x 45 minut): - 20 punktów. 
W SIWZ nie występuje część III.  
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dokonuje sprostowania zapisów SWZ : 
Pakiet ćwiczeń /PC/ - maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium pakiet ćwiczeń PC 
wynosi 20 pkt. Zamawiający przyzna punkty w kryterium pakiet ćwiczeń w następujący sposób: (5 x 
45 minut): - 20 punktów. 
W postępowaniu nie występuje część III. 
 
Pytanie 2: 
Dodatkowo w załączniku nr 2 określono wymagania: 
nieobowiązkowym uzupełnieniem dla każdego ze stanowisk (dodatkowo punktowanym) jest 
przygotowanie i dostarczenie pakietu gotowych ćwiczeń dla studentów, pozwalający zapoznać ich z tą 
technologią oraz najczęściej wykonywanymi operacjami w praktyce. Czas wykonania tych ćwiczeń z 
wykorzystaniem oferowanego oprogramowania i sprzętu powinien wynosić co najmniej 5 godzin 
zajęć (godzina zajęć – 45 minut). 
Więc nie ma nigdzie więcej mowy o 10 godzinach zajęć, ani też w kryteriach nie ma podane, czy za 
pakiet 10 godzin uzyska się więcej punktów niż za pakiet 5 godzin zajęć. 
Proszę o sprostowanie tych zapisów w SIWZ. 
 
Odpowiedź 2: 
Maksymalna liczba punktów w przypadku systemu wizyjnego, tj. 20, będzie przypisana za 5 godzin (5 
x 45 minut). 
 
 
 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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