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BZP 77/1/2012        Bydgoszcz, 23.10.2012 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem. 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu do produkcji kontentu audio-video 
wykorzystującego technologię Wirtualnego Studia” przewidzianego w działaniu: 

 Budowa systemu do produkcji kontentu audio-video w ramach projektu Zastosowanie 

nowoczesnych technologii multimedialnych w promowaniu osiągnięć ośrodków naukowo-
badawczych współfinansowanego w ramach Programu „Kreator Innowcyjniości - Wsparcie 

Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.   

 
           Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy 

uprzejmie informuje, Ŝe dnia  22.10.2012 r. oraz 23.10.2012 r wpłynęły mailem zapytania o 

następującej treści: 

Pytanie 1. 
Odnośnie punktu 4. Oświetlenie studyjne – podano:  

„Posiadać moŜliwość instalacji modułów święcących o temperaturze barwowej 3000K lub 5400K”  

 Pytanie: Proszę doprecyzować czy i z jakimi świetlówkami – temperatura barwy- jesteście Państwo 

zainteresowani. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zainstalowania tzw. świetlówek o barwie ciepłej, temperatura barwowa 

3,2 K. 

Pytanie 2. 
Powołując się na art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, zwracam 

się z uprzejmym wnioskiem o wyjaśnienie następujących kwestii: 

Zgodnie z zapisem pkt. 2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga, 

aby przedmiot umowy został zrealizowany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednak z 

informacji, które uzyskaliśmy od producenta wynika, Ŝe termin realizacji zamówienia na sprzęt 

będący przedmiotem dostawy wynosi minimum 21 dni od dnia złoŜenia zamówienia. 

W związku z powyŜszym zwracam się z uprzejmym wnioskiem o zmianę wymaganego terminu 

realizacji umowy na z 7 na 21 dni od dnia podpisania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę terminu realizacji umowy z 7 dni do 21 dni. 

  

 

 


