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Do Wykonawców
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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”

Wyjaśnienie i zmiana treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W dniu 20 maja 2020 r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek 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 otrzymany
wniosek, 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 wyraził zgodę na zastąpienie elementów systemu komunikacji satelitarnej Iridium przez
rozwiązanie zintegrowane na bazie systemu RockBlack+. Zamawiający usunął z dokumentacji części
pierwszej przetargu dotyczącej szafki sterującej pozycje 7.1 modem Iridium, 8.1 przewód SMA, 9.1
uchwyt modemu. Zamawiający nie usunął z dokumentacji elementów wymienionych jako wyposażenie
masztu boi, pozycja 8.1 Antena Iridium, 9.1 maszt z obejmą do anteny Iridium, 33.1 obejma masztu
anteny Iridium.
Czy pomimo tego, że Zamawiający zdecydował się na rozwiązanie zintegrowane nadal chce zakupić
elementy wyposażenia masztu dla rozwiązania niezintegrowanego?

Odpowiedź:
W Specyfikacji Technicznej – Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1A do SIWZ,
w pkt 3 „Odtworzenie systemu pomiarowego” lit. c) „Wyposażenie masztu boi pomiarowej” - Opis
elementów o następującej konfiguracji i funkcjonalnościach, pod tabelą nr 3 dodaje się uwagę nr 2
o treści: „Uwaga 2- Pozycje 8, 9, 33 nie mają zastosowania w przypadku dostarczenia pozycji 68 z
tabeli 1 lit. a) „Szafka sterująca – acquisition box” str.72.
Pytanie 2.

Zmawiający wyraził zgodę na zastąpienie elementów systemu komunikacji satelitarnej Iridium
przez rozwiązanie zintegrowane na bazie systemu RockBlack. W części drugiej dokumentacji
przetargowej Zamawiający pozostawił jednak zapisy dotyczące zakupu elementów
zapasowych do systemu Iridium pozycja IX Antena Iridium. Czy pomimo tego, że Zamawiający
zdecydował się na rozwiązanie zintegrowane nadal chce zakupić anteny Iridium dla
rozwiązania niezintegrowanego?
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 IX „Pozycja 9” – Antena Irydium – str.68/69.

Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 1A do SIWZ,
uwzględniająca dokonaną zmianę, stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Powyższe wyjaśnienie i zmiana 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.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
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