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nieograniczonego pod nazwą: ,,Rozbudowa odbiorników GNSS na potrzeby modernizacji systemu 

ASG-EUPOS” BDG-ZP.2610.6.2018 

 

 

 

 

 

 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 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm)  przekazuje 

treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Jako podmiot zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu zwracamy się do Państwa 

o udzielenie nam wyjaśnień do SIWZ. 

 

Na wstępie jednakże chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na nierówne traktowanie 

wykonawców w niniejszym postępowaniu.  Postępowanie dotyczy 2 części, przy czym obie części 

chodź do siebie podobne wykazują brak ekwiwalentności zadań. Pomiędzy wymianą a dostarczeniem 

nowych odbiorników można zidentyfikować 2 problemy:  

1) wymiana jest możliwa tylko przez jeden podmiot gospodarczy i jest to ewidentnie do niego 

zawężone (zadanie 1 – firma Leica), a przetarg jest otwarty na innych potencjalnych dostawców, ale 

w całkowicie innym zakresie, polegającym na dostarczeniu nowych urządzeń (rzeczowa  

i wartościowa dysproporcja - wymiana podzespołu a dostarczenie nowego urządzenia);  



2) brak jasności w kwestii możliwości zabrania przez dostawcę starych (wymienianych) 

podzespołów, ze wskazaniem na taką możliwość, którą sugeruje zwrot „wymienianego podzespołu”. 

Nierówność traktowania potencjalnych wykonawców polega na tym, że tylko jeden podmiot 

gospodarczy, mogący podążyć ścieżka "wymiany podzespołów" uzyskuje w przetargu korzyść, 

polegającą na zabraniu/zatrzymaniu starych (wymienianych) podzespołów (a mówimy tutaj  

o najcenniejszej i najbardziej wartościowej w całym odbiorniku płycie głównej), które bez wątpienia 

posiadają wartość rynkową - dzięki temu może przedstawić znacznie lepszą ofertę. Pozostali 

potencjalni wykonawcy, którzy nie dość, że są zmuszeni do wymiany całych urządzeń na nowe nie 

uzyskują żadnej "korzyści", w szczególności nie mogą zabrać starych urządzeń! Dla zapewnienie 

równego traktowania należałoby przyjąć jedną z dwóch wersji: ani wykonawca dokonujący wymiany 

podzespołów nie może zatrzymać starych (wymienianych) podzespołów ani wykonawca 

dostarczający nowe urządzenia nie może zatrzymać starych urządzeń albo jeśli wykonawca 

dokonujący wymiany podzespołów może zatrzymać stare (wymieniane) podzespołu to wykonawca, 

który dostarcza nowe urządzenia powinien mieć prawo zatrzymania/ przejęcia starych urządzeń. 

 

Odp.  

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia zarówno z zakresie Części  1 jak i Części 2, jest 

rozbudowa odbiorników  GNSS będących w posiadaniu Zamawiającego oraz dostosowanie ich do 

pracy w środowisku systemu ASG-EUPOS w zakresie śledzenia i jak najlepszego wykorzystania 

systemów satelitarnych GPS, GLONASS, Galileo oraz Beidou.  

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca ma rozbudować sprzęt do wymaganych  

w SIWZ funkcjonalności. Zamawiający nie precyzuje ani nie narzuca jakie elementy odbiornika mają 

być wymienione, a poprawność wykonania przedmiotu zamówienia będzie sprawdzana na podstawie 

weryfikacji  parametrów technicznych określonych w SIWZ. 

Zamawiający nie wymaga pozostawienia wymontowanych/zamienionych podzespołów, 

ponieważ nie widzi praktycznej możliwości ich późniejszego wykorzystania. Warunek zatrzymania 

przez Zamawiającego wymienianych podzespołów, jak sugeruje Pytający może mieć jedynie wpływ 

na wzrost kosztów realizacji zamówienia, co jest niekorzystne z punktu widzenia Zamawiającego.   

Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia stanowią własność Skarbu Państwa  

i zostały wpisane do ewidencji środków trwałych Zamawiającego, dlatego też Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości przejęcia przez Wykonawcę wskazanego sprzętu w przypadku 

zaproponowania rozwiązania równoważnego.   

 

 

 Pyt. 1. 

Zamawiający w części 1 zamówienia w Załącznik nr 1.1 do SIWZ na stronie 5 z 10 w pkt. 3 żąda, 

aby Instalacja podzespołów przeprowadzona została wyłącznie przez autoryzowany serwis 

producenta odbiorników. Taki zapis jest sprzeczny z zachowaniem uczciwej konkurencji. Jak 

wiadomo część pierwsza dotyczy odbiorników firmy Leica GR10, a zatem taki zapis dyskryminuje 

innych wykonawców. Wykonawca prosi o wykreślenie tego zapisu.  

Wcześniejsze jak i późniejsze punkty mówią o konieczności pozostawienia co najmniej tych samych 



parametrów co są jak i udzielenia na zmodernizowane urządzenia gwarancji co zapewni poprawne 

i w pełni funkcjonalne działanie tych odbiorników i zagwarantuje Zamawiającemu należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy mogą skorzystać z fachowych serwisów jak 

również z wyspecjalizowanej kadry, która zna się na modernizacjach odbiorników GNSS  

a niekoniecznie posiadających autoryzację co wcale nie oznacza, że przedmiot umowy będzie 

zmodernizowany nie prawidłowo. 

Reasumując czy Zamawiający dopuszcza aby przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków 

zwłaszcza funkcjonalności i gwarancji wymiana podzespołów odbyła się poza autoryzowanym 

serwisem firmy Leica? 

 

Odp: 

Zamawiający podtrzymuje wymóg realizacji wymiany podzespołów poprzez autoryzowany serwis 

producenta. Autoryzowany serwis producenta odbiorników zapewnia posiadanie przez Wykonawcę 

odpowiedniej fachowej wiedzy dotyczącej architektury wewnętrznej odbiorników, dysponowania 

odpowiednimi narzędziami i procedurami, niezbędnymi do  prawidłowego wykonania prac 

serwisowo-instalacyjnych oraz konfiguracji oprogramowania wewnętrznego odbiorników GNSS 

objętych zamówieniem.   

 

Pyt. 2. 

Zamawiający w części 2 zamówienia w załączniku Załącznik nr 1.2 do SIWZ  nie dopuścił jak  

w części 1 możliwości instalacji podzespołów aby uzyskać rozbudowę odbiorników Trimble NetR9 

do żądanej funkcjonalności. Wykonawca wnosi aby taki zapis podobnie jak w części pierwszej 

pojawił się również w części drugiej a jeśli Zamawiający nie będzie skory usunąć zapisów  

o wyłączności instalacji podzespołów w autoryzowanym serwisie producenta Wykonawca wnosi aby 

również w części drugiej takie wymagania zostały wprowadzone. 

Reasumując czy Zamawiający dopuszcza aby zadanie 2 zostało wykonane podobnie jak w przypadku 

zadania 1 poprzez wymianę podzespołów w odbiorniku, a wymiana ta miała być przeprowadzona 

w autoryzowanym serwisie producenta odbiorników? 

 

Odp.  

 

Według wiedzy Zamawiającego rozbudowa do wymaganych funkcjonalności sprzętu objętego 

Częścią 2 zamówienia,  nie wymaga wymiany podzespołów odbiorników objętych przedmiotem 

zamówienia. Jeżeli jednak Wykonawca zaproponuje rozwiązanie w ramach którego konieczna będzie 

wymiana podzespołów - Zamawiający dopuścił taką możliwość, opisując ją w  rozdz. I pkt. 2  

Załącznika nr 1B do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 2” , możliwość 

dostarczenia i zamontowania nowych podzespołów do odbiorników GNSS: 

„(…) 



I. Informacje ogólne 

2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odbiorników GNSS (Global Navigation Satellite 

Systems) Trimble NetR9 na potrzeby rozbudowy i utrzymania systemu ASG-EUPOS.  

3. Jeżeli rozbudowa wymaga dostarczenia przez Wykonawcę podzespołów muszą być one 

fabrycznie nowe. 

4. Na dostarczone podzespoły Wykonawca udzieli gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna się 

z dniem podpisania  protokołu odbioru końcowego. 

 (…)” 

 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy treści SIWZ poprzez zmianę treści Załącznika nr 1B 

do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 2” w sposób następujący: 

Jest 

 „ (…) 

3. W ramach modernizacji Wykonawca przeprowadzi aktualizację wraz z koniecznymi 

modyfikacjami oprogramowania wewnętrznego odbiornika. Modyfikacja oprogramowania nie 

może spowodować utraty dotychczasowych funkcjonalności i parametrów odbiornika.  

4. W przypadku konieczności instalacji dodatkowych podzespołów w odbiorniku Wykonawca 

zainstaluje na stacji odbiornik zastępczy umożliwiający śledzenie co najmniej sygnałów GPS i 

GLONASS oraz znajdujący się na liście odbiorników wspieranych przez oprogramowanie Trimble 

Pivot Platform (Tabela nr. 1 pkt 19) w kolumnie „Supported in RTKNet (GPS and Glonass, if 

available)”. Zamawiający na potrzeby modernizacji stacji może udostępnić 5 odbiorników 

zastępczych Trimble NetR9. 

5. Wykonawca pokrywa wszelkie ewentualne koszty transportu i instalacji związane z modernizacją 

odbiornika oraz wymianą odbiornika zastępczego. 

(…).” 

 

Treść po zmianie: 

„(…) 

3. W ramach modernizacji Wykonawca przeprowadzi aktualizację wraz z koniecznymi 

modyfikacjami oprogramowania wewnętrznego odbiornika. Modyfikacja oprogramowania nie 

może spowodować utraty dotychczasowych funkcjonalności i parametrów odbiornika.  

4. W przypadku konieczności instalacji dodatkowych podzespołów w odbiorniku Wykonawca 

zainstaluje na stacji odbiornik zastępczy umożliwiający śledzenie co najmniej sygnałów GPS i 

GLONASS oraz znajdujący się na liście odbiorników wspieranych przez oprogramowanie Trimble 

Pivot Platform (Tabela nr. 1 pkt 19) w kolumnie „Supported in RTKNet (GPS and Glonass, if 

available)”. Zamawiający na potrzeby modernizacji stacji może udostępnić 5 odbiorników 

zastępczych Trimble NetR9. 

5. Instalacja podzespołów przeprowadzona może być wyłącznie przez autoryzowany serwis 

producenta odbiorników. 

6. Wykonawca pokrywa wszelkie ewentualne koszty transportu i instalacji związane z modernizacją 

odbiornika oraz wymianą odbiornika zastępczego. 

(…).” 

 

 



Pyt. 3. 

Zamawiający w części 1 dopuszcza modernizację odbiorników poprzez wymianę podzespołów. Aby 

dopełnić wymagań formalnych wymieniona musi być co najmniej płyta główna odbiornika GR10 na 

co najmniej GR30 – co związane jest z funkcjonalnością oprogramowania Trimble PIVOT.  

W większości przypadków nr seryjny odbiornika jest tożsamy z płytą główną lub na płycie głównej 

zapisany jest nr seryjny odbiornika. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę numeru seryjnego 

odbiornika? Czy Zamawiający dopuszcza niezgodność tabliczki znamionowej z numerem seryjnym 

odbiornika z jego rzeczywistym numerem seryjnym możliwym do odczytania z płyty głównej? Czy 

Zamawiający dopuszcza wymianę polegającą na zamianie płyt i w ramach zamiany na pozostawienie 

u wymieniającego płyty z odbiornika GR10? Ponadto czy Zamawiający dopuszcza, aby nowe 

podzespoły zostały umieszczone w starej/nie dedykowanej dla danej płyty głównej obudowie a zatem 

całość urządzenia nie będzie odpowiadało żadnemu dostępnemu na rynku i w produkcji urządzeniu 

(brak portów charakterystycznych dla nowej płyty głównej)? 

 

Odp: 

Zarówno w części 1 jak i 2 zamówienia Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia 

poprzez wymianę podzespołów wewnętrznych odbiorników.  W przypadku wymiany podzespołów 

w odbiornikach Zamawiającego, numer seryjny urządzeń powinien pozostać nie zmieniony. 

 

 

 

p.o. Główny Geodeta Kraju  

 

 

                                                                                        Marcin Wójtowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


