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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-

EUPOS” nr referencyjny BO-ZP.2610.12.2016.GI.ASG-EUPOS 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przekazuje treść 

zapytania wraz z wyjaśnieniem: 

 

Pytanie : 

W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu na 

potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS, nr referencyjny: BO-ZP.2610.12.2016.GI.ASG-

EUPOS, Zamawiający wymaga w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia - Dostawa i instalacja sprzętu GNSS w tabeli 1 w punkcie A) Odbiornik Satelitarny 

podpunkcie 19) Wymagania dodatkowe: 

Ze względu na konieczność włączenia dostarczonego odbiornika do oprogramowania 

zarządzającego siecią ASG-EUPOS Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt znajdował się 

na liście odbiorników obsługiwanych przez oprogramowanie Trimble Pivot Platform, którym 

dysponuje Zamawiający. Lista odbiorników przystosowanych do pracy w środowisku 

oprogramowania Trimble Pivot Platform stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Na podstawie wyroku KIO z dnia 29 czerwca 2015r. Sygn. Akt KIO 1062/15 i KIO 1063/15, 

zwracamy się z prośbą o wpisanie na listę odbiorników obsługiwanych przez oprogramowanie 

Trimble Pivot Platform, odbiornika Leica GR50. 

Odbiornik Leica GR50 jest następną odbiornika Leica GR25, który na liście występuje,  

a którego parametry przesyłu i wymiany danych są identyczne. 

Firma (…)G wystąpiła do firmy Trimble o potwierdzenie współpracy odbiornika GR50 na 

początku maja. W oficjalnej odpowiedzi poinformowano nas, że nie będzie to możliwe przed 

lipcem/sierpniem 2016 roku. 



Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, tabela 1, cześć A, pkt 19, aby dostarczony sprzęt znajdował 

się na liście odbiorników obsługiwanych przez oprogramowanie  Trimble Pivot Platform, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), w celu potwierdzenia, że 

oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności, zaświadczenia niezależnego podmiotu 

uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają 

określonym normom lub specyfikacjom technicznym.  

Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt znajdował się na liście odbiorników obsługiwanych przez 

oprogramowanie  Trimble Pivot Platform. Listę takich odbiorników publikuje producent oprogramowania  

Trimble Pivot Platform  - firma Trimble Navigation Limited, z siedzibą: 935 Stewart Drive 

Sunnyvale, CA 94085. Lista odbiorników współpracujących z oprogramowaniem  Trimble Pivot 

Platform stanowi załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia W przypadku gdy 

oferowany odbiornik GNSS nie występuje na wskazanej liście, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

oferty oświadczenie producenta oprogramowania  Trimble Pivot Platform, że oferowany sprzęt w pełni 

współpracuje z w/w oprogramowaniem. 

Spełnienie powyższego wymagania uprawdopodabnia, że sprzęt dostarczony w ramach 

przedmiotowego zamówienia będzie mógł być podłączony do teleinformatycznego systemu ASG-

EUPOS i będzie obsługiwany przez oprogramowanie Trimble Pivot Platform stosowane  

w tym systemie.  

Uwzględniając powyższe, oraz mając na uwadze wymóg przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie wykonawców, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający nie widzi prawnego ani merytorycznego uzasadnienia do wystąpienia 

do Trimble Navigation Limited o wpisanie odbiornika Leica GR50 na listę odbiorników 

obsługiwanych przez oprogramowanie Trimble Pivot Platform. 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2016 r. o godz. 12:00. 

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 08.06.2016 r. o godz. 12:30. 
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