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WYJAŚNIENIE TREŚCI
 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych na „Kalibrację i montaż sprzętu GNSS (Global Navigation 

Satellite Systems) na potrzeby systemu ASG-EUPOS, nr ref.: GI-GSOP.2611.6.2018, 

Zamawiający przekazuje treść odpowiedzi:

Pytanie:
 Zamawiającemu wie, że kalibracja anten musi odbyć się w certyfikowanym Instytucie w Bonn 

gdzie znajduje się specjalna komora z robotem do certyfikacji. Jako podmiot wielokrotnie 

korzystający z usług kalibracji anten wiemy z doświadczenia, że roboty te z przyczyn zupełnie 

niezależnych od nikogo ulegają awarii co powoduje wydłużenie czasu kalibracji. Jak zapewnia 

przedstawiciel Instytutu na chwilę obecną robot jest sprawny i terminy kalibracji nie są 

zarezerwowane. Czas na jedną kalibrację to zgodnie z informacją podaną przez podmiot 

certyfikujący to ok. tygodnia. Przy czym na chwilę obecną Instytut dysponuje wolnymi terminami 

w styczniu 2019 roku. 

Mając na uwadze powyższe informacje, czas realizacji usługi jest bardzo ograniczony a 

w związku z koniecznością zlecenia samej usługi kalibracyjnej podmiotowi niezależnemu, na 

którego pracę wykonawca nie ma żadnego wpływu a także, niemożność przewidzenia nagłej 

awarii systemu wykonawca pyta czy zamawiający mógłby te fakty uwzględnić i nie narzucać w 

umowie sztywnego terminu zakończenia prac, założyć możliwość odbioru częściowego 

wykonanych prac lub ewentualnie zrezygnować z kar umownych gdyż nie maja one w tym 

wypadku przełożenia na wykonawcę, przy założeniu, że wykonawcą nie będzie bezpośrednio 

ośrodek certyfikujący. Niemniej z doświadczenia wykonawcy nie zdarzyło się, aby któryś z 

ośrodków certyfikujących podjął się zadań wybiegających ponad certyfikację tj. odbioru sprzętu 

od Zamawiającego, montażu, dokonania konserwacji w tym mycia demontowanego sprzętu. 



Odpowiedź:
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie definiował miejsca ani jednostki 

certyfikującej, w której ma być przeprowadzona kalibracja anten GNSS, natomiast określił 

parametry techniczne,  jakie  powinny być uwzględnione w procesie kalibracji.

 Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia jak i projektu umowy 

stanowiących załączniki do opublikowanego Zaproszenia do złożenia oferty.  

Z poważaniem,
DYREKTOR

Departamentu Geodezji, Kartografii
i Systemów Informacji Geograficznej

Piotr Woźniak

Pismo podpisane elektronicznie.
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