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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Remont
meteorologicznej boi pomiarowej wraz z dostawą elementów systemu kotwicznego oraz
dostawą części do meteorologicznej boi pomiarowej z podziałem na 2 części”

Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W dniach 18 i 19 maja 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną wnioski o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na
otrzymane wnioski, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia,
co następuje.
Pytanie 1.
Zamawiający w dokumentacji drugiej części przetargu wymienia szkolenie zdalne dla dwóch
pracowników. Zamawiający wymaga aby szkolenie było przeprowadzone przez trenera
certyfikowanego przez producenta oraz aby szkolenie objęło między innymi funkcjonalności ShortCut
oraz PakBus. System obecnie używany przez IMGW oraz system zamawiany w obecnym postępowaniu
nie wykorzystuje tych funkcjonalności. Czy Zamawiający jest skłonny zrezygnować z wymogu aby
szkolenie było przeprowadzone przez trenera certyfikowanego przez producenta podzespołów, a więc
w tym przypadku certyfikowanego przez Cambell Scientific? Czy Zamawiający jest skłonny zrezygnować
ze szkolenia w zakresie ShortCut i PakBus, które to funkcjonalności nie są wykorzystywane w
użytkowanym obecnie i zamawianym systemie?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w Specyfikacji Technicznej – Opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1B do SIWZ, w pkt 2 „Opis elementów o następujących
funkcjonalnościach” ppkt XVIII „Pozycja 18” – Szkolenie – str. 77 – ust.4) Short Cut, LoggerNet i ust.6)
obsługa sieci PakBus Campbell Scientific.
Pytanie 2.
W załączniku: „Załącznik-nr-1B-do-SIWZ_-OPZ-remont-boi_-Częśc-nr-2-zamówienia”, w punkcie XI
wskazują Państwo poniższe wymagania dotyczące lampy nawigacyjnej.
a) barwa światła: żółta (wg IALA);
b) obudowa odporna na działanie UV;
c) pojemność akumulatora: od 3,6Ah do 5 Ah, typ Li-ion lub AGM; napięcie 3,6 – 4,2 V
d) panele słoneczne: na górze klosza.;
e) regulator napięcia MPPT 1,5 W do 2,5 W;
f) źródło światła: LED; zasięg 2 do 4 NM
g) odporność na działanie słonej wody morskiej: ciągła ekspozycja;
h) stopień ochrony IP 68;
i) ilość otworów montażowych: 3 do 4; po okręgu o średnicy 150mm;
j) programowanie: zdalne na podczerwień i guzikami na obudowie, wyświetlacz kodów
programowania na obudowie;
k) wyłącznik on/off na obudowie;
l) regulowana intensywność i zasięg świecenia;
ł) wysokość lampy od 105 mm do 169 mm;
m) masa od 0,8 kg do 1,58 kg
Czy dopuszczają Państwo produkt o poniższych parametrach w odniesieniu do konkretnych punktów
przedstawionych powyżej:
i) Ilość otworów montażowych: od 3 do 4; po okręgu o średnicy do 200mm;
j) programowanie: zdalne na podczerwień i guzikami na obudowie – prośba o dopuszczenie
rozwiązania bez wyświetlacza na obudowie
ł) wysokość lampy od 105mm do 205mm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w Specyfikacji Technicznej – Opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1B do SIWZ, w pkt 2 „Opis elementów o następujących
funkcjonalnościach” ppkt XI „Pozycja 11” – Lampa nawigacyjna – str. 71.
Pytanie 3.
Czy dopuszczają Państwo składnie ofert drogą elektroniczną. Swoją prośbę w tym zakresie motywuję
ograniczeniem przez naszą firmę wyjazdów służbowych ze względu na panującą sytuację epidemiczną.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis ust. 1 i ust. 2 Rozdziału VII SIWZ – „Informacja o sposobie
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami” w
którym określił, że:
„1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 344),
„2.Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzoną własnoręcznym
podpisem.”.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.
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