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 WYJAŚNIENIA I ZMIANA 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 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 t.j.) przekazuje treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ: 

 

 

Pytanie 1 

Jako wykonawca pragnący wziąć udział w niniejszym postępowaniu zwracamy się do Państwa 

z zapytaniem dotyczącym udziału w przetargu. SIWZ nie zabrania a nawet dopuszcza udział 

w postępowaniu Wykonawców którzy startują jako Konsorcjum. Czy zatem Zamawiający 

potwierdza, że Wykonawcą może być Konsorcjum dwóch firm, w wyniku którego dojdzie do 

zaoferowania dwóch różnych typów odbiorników, dwóch różnych marek i różnych producentów. 

Oba oferowane odbiorniki będą oczywiście spełniały specyfikację, przy czym może zdarzyć się, że 

przy punktacji technicznej każdy z odbiorników z uwagi na różne parametry techniczne (spełniające 

SIWZ) będzie miał różną punktację. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. Pytanie 1 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych  

w ustawie Pzp oraz SIWZ. 

 



W Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający nie 

postawił warunku aby wszystkie zaoferowane zestawy sprzętu były jednakowe (model, producent), 

natomiast wszystkie muszą spełniać minimalne wymagania techniczne określone w OPZ.   

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie dostawę kilku modeli sprzętu 

posiadających różne parametry techniczne podlegające ocenie zgodnie z przyjętym kryteriami 

oceny ofert,  Zamawiający dokona obliczenia punktacji dla poszczególnych modeli wskazanych  

w ofercie a do oceny oferty przyjmie odbiornik który uzyskał najmniejszą ilość punktów spośród   

wszystkich zaoferowanych ofercie.  

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 

treści SIWZ poprzez dodanie w Rozdziale XIII SIWZ pkt.7 

 

7. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie dostawę kilku - różnych modeli 

sprzętu posiadających różne parametry techniczne podlegające ocenie zgodnie z przyjętym 

kryteriami oceny ofert,  Zamawiający dokona obliczenia punktacji dla poszczególnych modeli 

sprzętu wskazanych w ofercie a do oceny oferty przyjmie odbiornik który uzyskał najmniejszą 

ilość punktów spośród   wszystkich zaoferowanych ofercie.  

Pytanie 2 

„W Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w Tabeli 1 A) Odbiornik satelitarny 

pkt. 2 Zamawiający wymaga aby odbiornik śledził sygnały GALILEO: L1 (E1), E5a, E5a+b 

(AltBOC).  
Ponieważ wymaganie „E5a+b (AltBOC)” w połączeniu z pozostałymi wymaganiami 

przedstawionymi w Opz spełniają tylko odbiorniki GNSS – firm: Leica Geosystems i Trimble, dla 

których wyłącznymi dystrybutorami w Polsce są odpowiednio: Leica Geosystems Sp. z o.o. i 

Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., wnosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego modulacji 

AltBOC oraz zmianę wymagań dotyczących tego punktu na:  

 

- GALILEO L1 (E1), E5a, E5b.  
 

Informujemy, że pozostawienie Opz w dotychczasowym brzmieniu i w tym zakresie uniemożliwi 

uczciwą konkurencję i w jawny sposób będzie wskazywać dwie firmy: Leica Geosystems Sp. z o.o. 

oraz Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. jako jedynych i preferowanych Wykonawców. Należy 

zauważyć, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego 

przepisu wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu 

zamówienia, na co wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 1 października 2008 r. 

(sygn. KIO/UZP 984/08). Jedną z naczelnych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada 

wyrażona w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z której wynika, że zamawiający ma 

obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.” 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. Pytanie 2.  

Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

 



Pytanie 3.  

W Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w Tabeli 1 A) Odbiornik satelitarny 

pkt. 6 Zamawiający wymaga aby odbiornik generował strumień danych obserwacyjnych  

w formacie RTCM 10403.2, BINEX oraz RAW (surowym producenta odbiornika) i udostępniał je 

na co najmniej 3 portach jako Serwer TCP/IP dostępnych przez interfejs Ethernet odbiornika 

oraz możliwość zdefiniowania na każdym porcie innego formatu danych równocześnie.  
Wnosimy o zmianę zapisów i dopuszczenie rozwiązania alternatywnego:  

„Generowanie strumieni danych obserwacyjnych w formacie RTCM 10403.2 oraz RAW (surowym 

producenta odbiornika) lub BINEX oraz RAW (surowym producenta odbiornika) i udostępnianie 

ich na co najmniej 2 portach jako Serwer TCP/IP dostępnych przez interfejs Ethernet odbiornika. 

Możliwość zdefiniowania na każdym porcie innego formatu danych równocześnie”. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. Pytanie 3 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Zamawiający wymaga aby dostarczony odbiornik pracował 

w trybie stacji referencyjnej generując strumienie obserwacyjne w formatach RTCM 10403.2, 

BINEX oraz RAW (surowym producenta odbiornika) i udostępniał je na co najmniej 3 portach jako 

Serwer TCP/IP, dostępnych przez interfejs Ethernet odbiornika. Ilość portów na których mają być 

udostępnione dane obserwacyjne wynika z architektury systemu ASG-EUPOS, która zakłada 

zestawienie połączenia do każdego z dwóch centrów obliczeniowych oraz dodatkowego połączenia 

zapasowego. W związku z powyższym konieczne jest skonfigurowanie w odbiorniku 3 portów 

TCP/IP jednocześnie i udostępnienie na tych portach danych obserwacyjnych.  

Pytanie 4.  

W punkcie 11 a) Opz Zamawiający wskazuje, iż w przypadku wymiany uszkodzonego składnika w 

odbiorniku okres gwarancji ulega przedłużeniu o 24 miesiące od daty wymiany. Jednocześnie 

Zmawiający nie precyzuje co rozumie pod pojęciem „składnik”.  
Teoretycznie jako składnik można traktować nawet najprostszy element odbiornika tj. dioda lub 

klapka od pokrywy baterii, co stwarza pole do nadużyć i bezpodstawnego przedłużania przez 

Zamawiającego gwarancji na odbiorniki w nieskończoność.  

Wnosimy o zmianę tego zapisu na:  

„Okres gwarancji na wymieniony składnik ulega wygłuszeniu o 24 miesiące od daty wymiany”. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. Pytanie 4 

Zamawiający informuje, iż dokona stosowanych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 5.  

Odnośnie funkcjonalności dodatkowej oferowanego sprzętu  (punkt 13, podpunkt 5 SIWZ oraz 

Załącznik nr 3 do SIWZ „Formularz-ofertowy” punktu 4 tabela Lp.2: 

„Wbudowany modem WLAN umożliwiający (po zamontowaniu karty SIM Zamawiającego) 

połączenie się ze stroną www odbiornika opisaną w Tabeli nr 1 poz. 11.A warunków technicznych”.  

Czy Zamawiającemu chodzi o modem GSM zainstalowany wewnątrz odbiornika, który umożliwia 

(po zainstalowaniu karty SIM Zamawiającego) połączenie się ze stroną www odbiornika opisaną w 

Tabeli nr 1 poz. 11.A warunków technicznych”.? 

 



Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. Pytanie 5 

Tak, Zamawiającemu chodzi o modem wbudowany w odbiornik, który za pomocą sieci GSM po 

zamontowaniu karty SIM umożliwia zdalne połączenie ze stroną internetową www odbiornika 

opisaną w Tabeli nr 1 poz. 11.A  OPZ. 

Pytanie 6.  

Prosimy o określenie, czy postawiony wymóg przeprowadzenia kalibracji absolutnej centrum 

fazowego oferowanych anten dotyczy sygnałów GPS czy też GPS+Glonass? 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. Pytanie 6 

Zgodnie z zapisami OPZ,  Tabela nr 1. Częśc  B, pkt 3,  Zamawiający wymaga aby dostarczona 

antena GNSS posiadała kalibrację absolutną dla modelu anteny wraz z kopułą przeciwśniegową.  

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia indywidualnej kalibracji dla dostarczanych anten oraz 

nie precyzuje  szczegółowych wymagań co do zakresu przeprowadzonej kalibracji, w związku  

z czym wystarczy kalibracja absolutna dla typu anteny wraz z kopułą śniegową w zakresie 

sygnałów systemu GPS.   

Pytanie 7.  

Prosimy i podanie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na zakup sprzętu określonego niniejszym 

postępowaniem. 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. Pytanie 7 

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający podaje kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.  

Zamawiający nie ma obowiązku podawania wartości szacunkowej zamówienia na tym etapie 

postępowania.  

 

Pytanie 8.  

 Zamawiający w „Załącznik nr 1 do SIWZ” w Tabeli 1, w punkcie A „Odbiornik Satelitarny”, w 

podpunkcie 19 „Wymagania dodatkowe” wskazał wymaganie: 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, w zakresie generowania powierzchniowych danych 

korekcyjnych na podstawie systemów satelitarnych: GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Lista 

odbiorników przystosowanych do pracy w środowisku oprogramowania w wymaganym zakresie 

została wymieniona w ostatniej kolumnie tabeli zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (tytuł kolumny: „Supported in RTXNet (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, if 

available”)). 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. 



Zamawiający w 2015 roku zakupił drogą Przetargu Nieograniczonego (Nr referencyjny: BO-

ZP.2610.4.2015.GI.ASG-EUPOS ) 31 odbiorników Leica GR10 wraz z antenami Leica AR20. 

Odbiorniki dostarczone w ww. postepowaniu (jak wynika ze strony ASGEUPOS.pl będącej stroną 

Zamawiającego) obsługują systemy satelitarne GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Odbiorniki te dla 

wszystkich ww. systemów zbierają dane obserwacyjne i przekazują je w czasie rzeczywistym do 

Centrum Obliczeniowego, w którym oprogramowanie Trimble Pivot Platform na ich podstawie 

wylicza poprawki RTN/RTK/DGNSS. Odbiorników Leica GR10 dostarczonych w 2015 roku nie ma 

na liście odbiorników obsługiwanych przez oprogramowanie Trimble Pivot Platform w zakresie 

generowania powierzchniowych danych korekcyjnych na podstawie systemów satelitarnych: GPS, 

Glonass, Galileo i Beidou, a mimo to odbiorniki te są wykorzystywane w systemie ASG-EUPOS. 

Wymaganie zawarte w ostatniej kolumnie tabeli z załącznika nr 1 do OPZ (tytuł kolumny: 

„Supported in RTXNet (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, if available”)) w połączeniu z pozostałymi 

wymaganiami przedstawionymi w OPZ spełniają tylko odbiorniki GNSS firm Leica Geosystems i 

Trimble, dla których wyłącznymi dystrybutorami w Polsce są odpowiednio Leica Geosystems Sp. z 

o.o. i Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. W tej sytuacji wnosimy o wykreślenie wymagania, aby 

„dostarczony sprzęt znajdował się na liście odbiorników obsługiwanych przez oprogramowanie 

Trimble Pivot Platform, w zakresie generowania powierzchniowych danych korekcyjnych na 

podstawie systemów satelitarnych: GPS, Glonass, Galileo i Beidou.  

Wnioskujemy o zmianę wymagań dotyczących tego punktu na: „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. 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 w wymaganym zakresie który 

został wymieniony w 5 kolumnie tabeli zawartej w załączniku nr 1 do OPZ (tytuł kolumny: 

„Supported in RTKNet (GPS and Glonass, if available)”)).  

Informujemy, że pozostawienie Opz w dotychczasowym brzmieniu i w tym zakresie uniemożliwi 

uczciwą konkurencję i w jawny sposób będzie wskazywać dwie firmy: Leica Geosystems Sp. z o.o. 

oraz Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. jako jedynych i preferowanych Wykonawców. Należy 

zauważyć, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego 

przepisu wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu 

zamówienia, na co wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 1 października 2008 r. 

(sygn. KIO/UZP 984/08). Jedną z naczelnych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada 

wyrażona w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z której wynika, że zamawiający ma 

obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. Pytanie 8 

W Centrach Zarządzania systemu ASG-EUPOS zainstalowane jest oprogramowanie Trimble Pivot 

Platform  które odpowiada m.in. za generowanie sieciowych danych korekcyjnych udostępnianych 

użytkownikom końcowym. Producentem oprogramowania jest firma Trimble Europe BV, która 

gwarantuje prawidłowe działanie oprogramowania z odbiornikami innych producentów w zakresie 

wymienionym w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia w tabeli na stronie 2.  

W związku z zaplanowanym na 2018 r.  uruchomieniem operacyjnym systemu Galileo, który ma 



być podstawowym systemem nawigacji satelitarnej dla krajów Unii Europejskiej, Zamawiający 

modernizuje infrastrukturę systemu ASG-EUPOS w kierunku uruchomienia w 2018 roku 

generowania danych korekcyjnych z systemów GPS, GLONASS, Galileo oraz Beidou. 

Dostarczony w przedmiotowym postępowaniu sprzęt ma umożliwić pełne wykorzystanie 

śledzonych sygnałów satelitarnych w systemie ASG-EUPOS, dlatego też dostarczone odbiorniki 

muszą być wspierane przez oprogramowanie Trimble Pivot Platform w zakresie dekodowania  

i pełnego wykorzystania sygnałów ze wszystkich 4 systemów satelitarnych. Zakres ten odpowiada 

ostatniej kolumnie tabeli załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu Zamówienia (tytuł kolumny: 

„Supported in RTXNet (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, if available)”. Zamawiający dopuszcza 

dostarczenie odbiorników nie zaznaczonych w tej kolumnie pod warunkiem załączenia do oferty 

oświadczenia producenta oprogramowania, że oferowany sprzęt jest wspierany przez 

oprogramowanie Trimble Pivot Platform w zakresie generowania korekt powierzchniowych  

z  wykorzystaniem sygnałów z systemów GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. 

Pytanie 9.  

Zamawiający w „Załącznik nr 1 do SIWZ” w Tabeli 1, w punkcie A „Odbiornik Satelitarny”,  

w podpunkcie 6 „Rejestracja danych obserwacyjnych” wskazał wymaganie:  

Zapis w formacie RINEX V. 3.02 lub formacie binarnym producenta. Konwersja do pliku RINEX 

 z binarnego formatu producenta za pomocą strony internetowej odbiornika.  

Wnosimy o zmianę tego zapisu na:  

Zapis w formacie RINEX V. 3.02 lub formacie binarnym producenta. Konwersja do pliku RINEX  

z binarnego formatu producenta za pomocą strony internetowej odbiornika lub bezpłatnego 

oprogramowania desktopowego. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. Pytanie 9 

 Zamawiający nie dopuszcza odbiornika, dla którego konwersja do formatu RINEX odbywa się  

w zewnętrznym oprogramowaniu desktopowym. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 

treści SIWZ: 

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ: 

Było w rozdz. XI SIWZ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2017 r. o godz. 12:00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Jest w rozdz. XII SIWZ:: 

1.Termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2017 r. o godz. 12:00 



2.Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099. 

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

4.Otwarcie ofert jest jawne.                                                   

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 

treści SIWZ poprzez anulowanie dotychczasowych dokumentów: 

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

- Załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 

Zamawiający dodaje nowe załączniki do SIWZ:  

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – po zmianach; 

- Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – po zmianach. 

 

  GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

                       /-/ 

          Grażyna Kierznowska 

 

 


