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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 

zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

„Zamawiający określając przedmiot zamówienia w załączniku nr l do SIWZ - SPOZ w pkt. 19 pn. 

Wymagania dodatkowe wskazał, że: „Do każdego odbiornika Wykonawca dostarczy licencję 

(znaczenie kodowe wymaganej licencji PN 96801-44) do oprogramowania Trimble Pivot 

Platform, umożliwiające włączenie i pełne wykorzystanie odbiorników 3-systemowych 

(GPS/GLONASS/Galileo) w ASGEUPOS, niezależnie od producenta i typu odbiornika. 

Dostarczone licencje nie mogą wykorzystywać lub w jakikolwiek sposób ograniczać 

posiadanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania Trimble Pivot Platform w 

zakresie podłączenia odbiorników dwu i trzy-systemowych niezależnie od producenta i typu 

odbiornika (PN- 96801-44), natomiast Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji w 

zakresie możliwości podłączenia dodatkowego odbiornika (One additional receiver- PN 96801-

41).Oznacza to, że niezależnie od marki odbiornika należy dostarczyć 13 licencji PN 96801-44 

producenta, firmy Trimble. Zwracano już uwagę w roku 2015 przy okazji przetargu na 

modernizację sieci ASG-EUPOS (Nr referencyjny: BO-ZP.2610.4.2015.GI.ASG-EUPOS), że taka 

praktyka stoi w sprzeczności z zapisem art. 7 Ustawy PZP stanowiącej o równym traktowaniu 



wszystkich wykonawców. Wykonawcy wskazywali, że jedyny dystrybutor oprogramowania na 

terenie Polski jest uprzywilejowany w kwestii ceny za licencje i jest wysoce prawdopodobne, że 

cena zaproponowana przez tego właśnie dystrybutora firmę Geotronics będzie ceną zaniżoną i 

niekonkurencyjną wobec zarówno ceny rynkowej, jak i cen jakie mogą zaproponować inni 

Wykonawcy. Pomimo tego Zamawiający odmówił dokonania zmiany polegającej na 

wyodrębnieniu części zamówienia dotyczącego dostawy wyłącznie odpowiedniej liczby licencji 

Trimble Pivot Platform. Zamawiający powołał się przy tym na pismo firmy Trimble 

twierdzącej, że dystrybutor jest zobowiązany do sprzedaży licencji każdemu podmiotowi. 

Niestety nie zapewnił przy tym (Trimble), że dystrybutor weźmie udział w postępowaniu na 

tych samych zasadach finansowych, co inni wykonawcy.Efektem tego było złożenie przez 

firmę Geotronics oferty zawierającej cenę bez uwzględnienia w ogóle ceny za licencje. 

Jak wynika z oferty złożonej przez Geotronics firma ta nie doliczyła żadnej kwoty za 

dostarczane licencje, tzn. zgodnie z formularzem oferty cena za odbiorniki bez licencji oraz z 

licencjami jest identyczna. 

Tymczasem każdy z podmiotów, który zamierzał wziąć udział w postępowaniu w 2015r. w 

odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymał taką samą informację od Geotronics: 

cena za l licencję PN 96801-44 wynosi 4 000 euro netto, czyli w przeliczeniu około 16 000 zł za l 

licencję.. 

Wszyscy inni oferenci zmuszeni byli doliczyć kwoty licencji do swoich ofert, co widoczne jest we 

wszystkich złożonych ofertach (formularze ofertowe postępowania „Dostawa sprzętu na 

potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS", Nr referencyjny: BO-ZP.2610.4.2015.GI.ASG-

EUPOS.), w których wariant 2 jest zdecydowanie droższy przy ilości odbiorników o l mniejszej niż 

w wariancie nr l, w którym Zamawiający wymagał jedynie odbiorników bez oprogramowania. 

Obecnie szacowana kwota zamówienia wynosi 975 609,76 PLN netto. Kwota za dostarczenie 13 

licencji wynosi minimum 52 000 euro, co daje w rezultacie przy obecnym kursie kwotę około 

230 000 zł netto. Stanowi to ponad 23,5% zakładanej ceny. Przy uwzględnieniu powyższego inni 

oferenci nie mają szans złożyć konkurencyjnej oferty. 

Wnosimy o niezwłoczne zmodyfikowanie SIWZ i rozdzielenie dostawy sprzętu od dostawy 

oprogramowania Trimble Pivot Platform do dnia 6 maja 2016r. W przeciwnym razie zostanie 

złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 

Jest bowiem niedopuszczalne, w świetle art. 7 w zw. z art. 29 Ustawy PZP, aby Zamawiający 

kształtował zapisy SIWZ, by w rezultacie ofertę najkorzystniejszą mógł złożyć tylko jeden 

podmiot. Nie stanowi również żadnego wytłumaczenia kwestia, iż cena stanowi 60% 

kryterium oceny ofert, ponieważ z uwagi na tak wysoki udział procentowy opłaty 



licencyjnej w całości kwoty za przedmiot zamówienia powyższe będzie traktowane jako 

całkowite zachwianie równowagi i uniemożliwienie złożenia konkurencyjnych ofert 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

kwestii rozdzielenia dostawy sprzętu obserwacyjnego GNSS od dostawy oprogramowania 

umożliwiającego podłączenie tego sprzętu do oprogramowania Trimble Pivot Platform, albowiem 

zamówienie z przyczyn technicznych nie może być rozdzielone.  

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zamówienia obejmuje 

dostawę i instalację w enumeratywnie wymienionych 13 lokalizacjach stacji referencyjnych 

systemu ASG-EUPOS sprzętu GNSS (Global Navigation Satellite Systems), na potrzeby 

rozbudowy i utrzymania systemu ASG-EUPOS. Warunkiem niezbędnym do zainstalowania 

satelitarnych odbiorników 3-systemowych (GPS/GLONASS/Galileo) w systemie ASG-

EUPOS, niezależnie od producenta i typu odbiornika, jest jednoczesne dostarczenie 13 licencji 

oprogramowania PN 96801-44).Uwzględniając, że system ASG-EUPOS pracuje nieprzerwanie 

w trybie on-line (przez całą dobę, 365 dni w roku) brak możliwości instalacji nowego sprzętu 

spowodowałby brak dostępu do nowoczesnych serwisów systemu ASG-EUPOS na prawie 

1/3 obszaru Polski (północno-wschodnia część kraju).  

Zgodnie z deklaracją producenta oprogramowania Trimble Pivot Platform, zawartą w 

Załączniku nr 1 do załącznika nr 1 do SIWZ, wymagane przez Zamawiającego licencje PN- 

96801-44 mogą zostać bez ograniczeń zakupione  przez dowolnego klienta na rzecz 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wymóg dostarczenia licencji wskazanej w 

załączniku nr 1 do SIWZ dotyczy wszystkich Wykonawców i w ocenie Zamawiającego nie 

ogranicza Wykonawcom możliwości zaoferowania sprzętu pochodzącego od producenta 

innego niż producent oprogramowania Trimble Pivot Platform zarządzającego systemem 

ASG-EUPOS.   

 Jednocześnie Zamawiający uważa za chybiony zarzut mówiący o tym, że wymóg 

dostarczenia licencji do oprogramowania Trimble Pivot Platform powoduje sytuację, iż 

najkorzystniejszą ofertę może złożyć tylko jeden podmiot - powołując się przy tym na oferty 

złożone w postępowaniu BO-ZP.2610.4.2015.GI.ASG-EUPOS w 2015 r., albowiem  zupełnie 

nie znajduje on potwierdzenia w wynikach wspomnianego postępowania. We wspomnianym 

przez Wykonawcę postępowaniu nr BO-ZP.2610.4.2015.GI.ASG-EUPOS z 2015 r. każdy z 

podmiotów biorących w nim udział w zaoferował dostarczenie sprzętu z wymaganą licencją PN- 

96801-44, a za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę  nie będącego 



dystrybutorem firmy Trimble. Powyższy fakt jednoznacznie zaprzecza wywodom Wykonawcy, że 

postawione przez Zamawiającego wymaganie dostarczenia licencji do oprogramowania Trimble 

Pivot Platform, uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty podmiotom innym niż dystrybutor 

oprogramowania firmy Trimble.  

 

Pytanie 2 

„Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na zamówienie BO-ZP.2610.12.2016.GI.ASG-

EUPOS. Przy analizowaniu szczegółowej specyfikacji wynika, że nasz odbiornik model 

Septentrio PolaRx5 nie spełnia wszystkich wytycznych.  W związku z powyższym proszę o 

odpowiedź na dwa pytania w kontekście ewentualnej korekty przez Zamawiającego w 

specyfikacji zawartej w Załącznik nr 1 do SIWZ SOP 

Załącznik nr 1 do SIWZ SOP Tabela 1  

A) Odbiornik satelitarny 

13) Obudowa - Parametr zawarty z tym punkcie przez Państwa to norma minimum IP67, 

chcielibyśmy  zapytać czy Zamawiający może wyrazić zgodne na odbiornik z normą IP65. 

Wiadomym jest, że odbiornik będzie znajdował się w warunkach nie wymagających tak 

rygorystycznej normy jak IP67. 

14) Zasilanie -  Odbiornik, będący w naszej ofercie nie posiada baterii wewnętrznej, jednak 

producent przewiduje możliwość zasilania baterią zewnętrzną z uwzględnieniem 

automatycznego przełączenia na alternatywne źródło, bez przerwy w działaniu odbiornika. 

 Brak baterii wewnętrznej to świadomy krok producenta w celu jak największej minimalizacji 

zakłóceń wpływających na jakość działania odbiornika. Potwierdzeniem tego jest choćby fakt, 

że światowa organizacja UNAVCO  wybrała Septentrio jako preferowanego dostawcę stacji 

referencyjnych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,  dotyczące zapewnienia pyłoszczelności  

i odporności na działanie wilgoci minimum IP67. 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, dotyczące możliwości zasilania 

zaoferowanego odbiornika za pomocą zasilacza sieciowego oraz baterii wewnętrznej. 

 

 

 



Pytanie 3 

„Zamawiający w „Załącznik nr 4 do SIWZ" w Tabeli l, w punkcie A „Odbiornik 

Satelitarny", w podpunkcie 12 „Wyświetlacz oraz przyciski na panelu odbiornika" 

wskazał wymaganie: "Wyświetlanie podstawowych parametrów pracy takich jak np.: 

śledzenie satelitów, parametry zasilania" w zakresie wyświetlacza, oraz „Możliwość 

manualnego (ręcznego) ustawiania podstawowych parametrów odbiornika co 

najmniej w zakresie konfiguracji parametrów połączenia sieciowego odbiornika" w zakresie 

przycisków na panelu odbiornika. 

W „Załącznik nr l do SIWZ" Zamawiający określił z kolei Etapy w jakich zamówienie ma być 

realizowane, gdzie w tj. Etapie II - instalacja urządzeń stacji referencyjnej GNSS we wskazanych 

lokalizacjach na terenie kraju, zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi w rozdziale III., w 

skład czego wchodzi skonfigurowanie odbiornika GNSS w zakresie ustawień sieciowych, tak aby 

był możliwy zdalny dostęp do odbiornika po podłączeniu go do modułu komunikacyjnego 

stacji referencyjnej. (Załącznik nr l do SIWZ" punkt III. „Etap II zamówienia", podpunkt 3). Jak 

wynika z powyższych zapisów Zamawiający nie będzie sam instalował odbiorników GNSS w 

określonych lokalizacjach. To Wykonawca będzie miał za zadanie zainstalować, uruchomić i 

skonfigurować odbiornik tak, aby był możliwy zdalny dostęp do odbiornika. 

Podstawową zaś funkcją wymaganą przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr l do SIWZ w 

tabeli nr l pkt. jest: „Dostępność przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub 

równoważną darmową, protokół HTTP lub HTTPS. Możliwość ustawienia za pomocą strony 

www parametrów pracy odbiornika w zakresie: transmisji danych (konfiguracja strumieni 

obserwacyjnych na odpowiednich portach TCP/IP), rejestracji danych obserwacyjnych w pamięci 

odbiornika, konfiguracji śledzonych sygnałów i satelitów, restartu odbiornika oraz instalacji 

oprogramowania odbiornika (firmware)." 

Ponieważ dostarczane odbiorniki są przeznaczone do pracy w sieci, konieczne jest ich podłączenie 

do Ethernetu i korzystanie z funkcjonalności z tym związanych. Wymaganie zatem, aby odbiornik 

posiadał dodatkowo wyświetlacz oraz przyciski na panelu odbiornika jest niecelowe, nie będzie 

wykorzystywane z uwagi na charakter pracy odbiorników (jako część sieci ASG-EUPOS) oraz 

podraża koszty odbiornika. Z uwagi na wymóg konfiguracji odbiornika przy instalacji przez 

Wykonawcę, wyświetlacz oraz przyciski nie będą w ogóle używane przez Zamawiającego. 

 

Dodatkowo wyświetlacz oraz przyciski mogę przyczynić się do rozkonfigurownia sprzętu w 

przypadku dostępu do niego prze osoby nieuprawnione. 



Podkreślenia wymaga, że Wykonawcy działający w branży GNSS posiadają w tym zakresie 

odpowiednia wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na instalację oraz konfigurację 

odbiornika bez wbudowanego wyświetlacza oraz przycisków wbudowanych w panel odbiornika, 

Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza dostarczenie odbiornika, który nie posiada 

wbudowanego wyświetlacza oraz nie posiada przycisków wbudowanych w panel odbiornika? 

Wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji S1WZ.” 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, dotyczące wyposażenia oferowanego 

odbiornika w wyświetlacz oraz przyciski na panelu odbiornika.   

Parametry odbiornika opisane w Tabeli 1 pkt 12. Załącznika nr 1 do SIWZ dotyczące 

wyświetlacza oraz przycisków na panelu odbiornika mają służyć do wyświetlania 

podstawowych parametrów pracy odbiornika takich jak np.: śledzenie satelitów, parametry 

zasilania oraz do konfiguracji odbiornika w zakresie co najmniej połączenia sieciowego. 

Funkcjonalność ta jest wymagana ponieważ ułatwia diagnozowanie awarii stacji 

referencyjnych przy pomocy lokalnego administratora w lokalizacji pracy sprzętu. W 

przypadku awarii sprzętu sieciowego lub łącza internetowego nie ma możliwości zdalnego 

zarządzania odbiornikiem, a wymagany wyświetlacz i przyciski konfiguracyjne pozwolą 

przeszkolonemu w ograniczonym stopniu lokalnemu administratorowi na sprawdzenie stanu 

pracy odbiornika, odczytanie ewentualnych komunikatów na wyświetlaczu. W przypadku 

samoczynnego lub wymuszonego przywrócenia ustawień fabrycznych odbiornika istnieje 

konieczność skonfigurowania ustawień połączenia sieciowego odbiornika, w celu 

przywrócenia zdalnego dostępu  dla administratorów z Centrum Zarządzania ASG-EUPOS. 

Odbiornik nie posiadający ww. parametrów musiałby być konfigurowany za pomocą 

zewnętrznego komputera co wymaga dodatkowego sprzętu oraz znacznie większej wiedzy, w 

zakresie której osoby opiekujące się sprzętem w miejscu jego pracy nie były przeszkolone.  

 

Pytanie 4 

„Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający za równoważne do przeglądarki Internet 

Explorer uzna przeglądarki Chrome, Safari, Firefox.” 

 

Odpowiedź 



Zamawiający uznaje za równoważne do przeglądarki Internet Explorer darmowe wersje 

przeglądarek Chrome, Safari, Firefox, działające w systemach operacyjnych Microsoft 

Windows.  

 

 

Pytanie 5 

„W szczegółowym opisie zamówienia w punkcie 12 Zamawiający określił, że wyświetlacz oraz 

przyciski na panelu odbiornika muszą posiadać możliwość manualnego (ręcznego) ustawiania 

podstawowych parametrów odbiornika co najmniej w zakresie konfiguracji parametrów połączenia 

sieciowego odbiornika.  

W ostatnim przetargu na modyfikację innych stacji ASG-EUPOS Zamawiający wymagał jedynie 

„Wskaźniki pracy na panelu odbiornika – Śledzenie satelitów”. Biorąc pod uwagę mało praktyczny 

aspekt tego parametru (do wszystkich odbiorników dostęp jest zdalny, odbiorniki instalowane są w 

miejscach, gdzie nie ma specjalistów do ich obsługi) sądzimy, że zaoferowanych będzie mniej 

rozwiązań, co też wpłynie na mniejszą konkurencyjność ofert. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na dostarczenie odbiornika o wymaganiach 

jak na podobnych stacjach ASG-EUPOS  t.j. wyposażonego jedynie w wskaźniki pracy na panelu 

odbiornika umożliwiające śledzenie satelitów?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ dotyczące wyposażenia oferowanego 

odbiornika w wyświetlacz oraz przyciski na panelu odbiornika.  Szczegółowe uzasadnienie 

dotyczące wnioskowanych wymagań znajduje się w odpowiedzi na pytanie 3. 

 

 

 

 

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. 

 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  
       ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KARAJU 

          - / - 

              Jacek Jarząbek 
 

 

 


