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Wykonowcy ubiegojqcy się

o udzielenie zomówienio

Dotyczv: Postępowonie o udzielenie zomówienio publicznego: Dostowo i montoż

syslemu wykrywonio i monitorowonio substoncji olejowych no

powierzchniwody oroz wykrywonio i śledzeniq mqłych obiektów'',

sygnoluro postępowonio: Nz-ER/lllPN/12/15
DUUE 2Ol5lS 059-l 03324 doto zomieszczenio: 25'03'20l5r

OdPowiedzi no PYtonio

Morsko Słuzbo Poszukiwonio i Rotownictwo, dziołojqc joko Zomowiojqcy informuje, iż

W niniejszym postępowoniu wpłynęły zopytonio, które wraz z odpowiedziomi

zomieszczono Ponizej:

l. Czy Zamowiojqcy dopuszczo mozliwość wymiony jednego z zomontowonych

no jednostce rodorów no rodor o porometroch technicznych onteny: wymior

8' lub 12,, polaryzocjo pionowo, regulocjo obrotów onteny w zokresie 20-44

lub 5-44 (noleży nodmienić, iz rodor toki nie posiodoć będzie Uznonio typu

zgodnie Z Wymogoniomi lMo joko rodor nowigocyjny)? Jeśli tok' który z

istniejqcych obecnie no jednostce rodorów preferowony jest do Wymiony?

odpowiedź:
Zomowiojqcy dopu szcza mozliwośĆ zomiony jednego z zomontowonych no

jednostce rodorów no rodor niespełniojqcy wymogoń lMo. Zgodnie

z pzepisomi Polskiego Rejestru Stotków (PRZEP|SY NADZORU

K6NWENCYJNEG6 STATK9W M9RSK1CH CZĘŚC V, URZĄDZEN1A

NAWIGACYJNE, styczeń 2015) dlo jednostek o tonożu 500 _ 3000 ton

Wymogony jest jeden rodor nowigocyjny o częstotliwości 9 GHz. Rownież

Komunikot Nr l, Dyrektoro Uzędu Morskiego w Gdyni z dnio 27 wrześnio 20l0 r.

W sprowie określenio ilości, rodzoju i rozmieszczenio środków i urzqdzeń
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2.

rotunkowych oroz minimolnego zestowu uzqdzeń nowigocyjnych, rodiowych
i środków sygnołowych dlo stotków specjolistycznych i pełniqcych specjolnq
słuzbę poństwowq stowio wymogonie posiodonio jednego rodoru
nowigocyjnego. Nolezy jednok pomiętoć, ze obo rodory nowigocyjne
zmontowone no stotku znojdujq się w wykozie zotwierdzonego wyposożenio
bezpieczeństwo stotku toworowego W dziole drugim Bezpieczeństwo
Źeglugi. Tok więc ewentuolno zomiono rodorów będzie wymogoło uzgodnień
PRS i zmiony przedmiotowego dokumentu.

Cl1 Zamowiojqcy dysponuje włosnq komerq lR, z którq wspołprocowoć mo
pzedmiotowy system, czy tez preferowono jest dostowo oroz montoz komery
lR no pokłodzie jednostki wrazzsystemem detekcji rozlewów olejowych?

odpowiedź:
Dostowo i montoz komery podczerwieni (lR) nie jest worunkiem koniecznym
dlo pzyjęcio oferty, jednok znojduje się no liście wyposozenio dodotkowego,
które zgodnie z Tobelq l. stonowi przesłonkę noliczenio dodotkowych
punktów wg kryteriów wyboru oferty i opisu ich oceny.

Prosimy o podonie numeru PKWIU jednostki, no ktorej przedmioiowy system
mo być zomontowony.

odpowiedź:
Nr PKWiU - 30.1l.33.0 - Pogłębiorki; lotorniowce, dzwigi pływojqce i pozostołe
jednostki pływojqce

Prosimy o doprecyzowonie określenio Wymogonio funkcjonolnego opisonego
W punkcie 3 SIWZ, podpunkt l), litero g'pzesyłonie donych w czosie
zeczywistym (Ethernet) ieksport donych np. do mopy nowigocyjnej' ?

odpowiedź:
Poprzez pojęcie pzesyłu donych w czosie zeczywistym rozumiono jest funkcjo
systemu umozliwiojqco notychmiostowe lub uzyskonego W rozsqdnie krótkim
czosie (kilku minut) zobrozowonie wykrytego zonieczyszczenio no mopie
nowigocyjnej. Funkcjo to nie jest konieczno w pzypodku wykrywonio i

śledzenio mołych obiekiów. Pzez ekspoń donych rozumiono jest funkcjo
systemu umozliwiojqco orchiwizocję np. wykononie zrzvtów ekronu
rodorowego.

Prosimy o doprecyzowonie określenio wymogonio funkcjonolnego opisonego
W punkcie 3 SIWZ, podpunkt l), litero 9'pzesyłonie donych w czosie
rzeczywistym (Ethernet) ieksport donych np. do mopy nowigocyjnej'? Prosimy

o określenie wymogoń stondordu (protokołu) tronsmisji donych?

3.

4.

5.



odpowiedź:
?rzez określone w punkcie g wymogonie dotyczqce przesyłonio donych w
czosie rzeczywistym donych (Ethernet) rozumiono jest funkcjo systemu
polegojqco no mozliwości podłqczenio dostorczonych vrzqdzeń do
istniejqcej, stotkowej sieci Ethernet. Zomowiojqcy informuje rownieŻ, Że w
romoch tej sieci rodor nowigocyjny współprocuje z elektroniczno mopo
nowigocyjno TRANZAS.

6. Czy pzez wymogonie funkcjonolne opisone w punkcie 3 SIWZ, podpunkt 1),

litero g 'pzesyłonie donych w czosie zeczywistym (Ethernet) ieksport donych
np. do mopy nowigocyjnej' Zomowiojqcy oczekuje eksportu donych w czosie
rzeczywistym, czy tez eksportu donych uprzednio rejestrowonych celem np.
ich orchiwizocji lub odczytu no systemoch zewnętrznych? Prosimy o
specyfikocję wymogoń eksportu donych (formot, protokół).

odpowiedź:
Zomowiojqcy oczekuje pzesyłonio donych do mopy nowigocyjnej w czosie
zeczywistym oroz mozliwość orchiwizocji (zrzuIy ekronu rodorowego)

7. Czy w świetle opisu SIWZ, punkt 3, ppkt l), lit g) Zomowiojqcy oczekuje
dostowy niezoleznego, lokolnego (stotkowego) stonowisko operotorskiego
systemu, czy teŻ Wymogone jest jedynie pzesyłonie donych do stonowisko
istniejqcego? Jeśli opis dotyczy sfonowisko istniejqcego, prosimy o
szczegółowq specyfikocję tokiego stonowisko pozwolojqcq ocenić
mozliwości integrocji systemu. Jeśli opis dotyczy dostowy nowego stonowisko,
prosimy o określenie mozliwości, miejsco iwymogoń dotyczqcych instolocji no
jednostce tokiego stonowisko.

odpowiedź:
Zomowiojqcy oczekuje dostowy niezoleznego stonowisko operotorskiego
obejmujqcego:

. Komputer pzemysłowy stondordowych rozmiorów 19" oraz wysokości
moksymolnej4HU

.lnterfejs obrobki sygnołu o wymioroch moksymolnych l9'' X 2 HU w romie
pzemysłowej lub wolnostojqcy.

. Opcjonolnie monitor 23"

Prosimy o doprecyzowonie / rozwinięcie wymogonio opisonego w punktoch
SIWZ 3, podpunkt I ) litero b oraz 3, podpunki 2) litero b - jokie kryterio powinny
definiowoć olormowonie?

8.



odpowiedź:
Zomowiojqcy nie definiuje szczegółowych kryteriów olormowonio. Kryterium
funkcjonolnym jest dowolny sygnoł dzwiękowy i/lub sygnolizocjo świetlno.

9. Prosimy o doprecyzowonie / rozwinięcie wymogonio opisonego w punkcie
SIWZ 3, podpunkt 3) litero b - czy Zomowiojqcy oczekuje, ze dostorczony
system będzie procowoł w oporciu o współprocę Z rodoromi zoinstolowonymi
obecnie no jednostce 'Kopiton Poinc'? Czy tez Zomowiojqcy oczekuje, oby
system mioł mozliwość procy no innych jednostkoch pływojqcych
wyposozonych w rodory innego typu?

odpowiedź:
Zomówienie dotyczy systemu stocjonornego

l0. Prosimy o wyjośnienie kryteriów oceny ofert w postępowoniu. W oPZ
wyspecyfikowono szereg Wymogoń funkcjonolnych, w tym opcjonolne
(punki 2, podpunkt 'd' - w sekcji wykrywonio zonieczyszczeń). Tobelo l

OPZ notomiost pzedstowio worunki oceny funkcjonolnej oferty oportej o
punktocję (mox ó0 punktów). Rozdzioł Vll oPZ specyfikuje procentowy
sposób oceny oferi (60% funkcjonolnośc, 40% ceno). Prosimy o
doprecyzowonie kryteriów procentowej oceny oferty W zokresie
funkcjonolnym. W joki sposób dokonywono będzie oceno funkcjonolno
pzedmioiu oferty, W przypodku, w którym wymogonio funkcjonolne
opisone W oPZ będq spełnione przy wykorzystoniu minimolnych
porometrów specyfikowonych w Tobe|i 1 oPZ?

odpowiedŹ: Zomowiojqcy wskozuje, iŻ ilośc punkiów w kryterium
funkcjonolność pr4unowono będzie wg tobeli - zo posiodonie kożdej z cech
odpowiednio ilośc punktów Iam prapnono. Wogo 1 pkt = 1%. Moksymolnie w
tym kryterium możno uzyskoć ó0 pki, stonowiqcych wprost sumę
pąznowonych pkt wg tobeli.

l l. W rozdzi<rle llioPZ, wyspecyfikowono Wymogo nie 12 miesięcznej gworoncji.
Czy 7omawiojqcy pzewiduje ujęcie dłuzszego okresu gworoncji, joko
jedno z kryteriów oceny ofeń?

odpowiedź:
DłvŻszy okres gworoncji nie jest kryterium oceny ofert.

12. Prosimy o doprecyzowonie oczekiwoń Zomowiojqcego względem
wymogonego czosu reokcji serwisu gworoncyjnego opisonego w punkcie lV
oPZ. CzY Zomowiojqcy Wymogo, by serwis gworoncyjny rozwtiqzywał
zgłoszenio gworoncyjne w podonym czosie, czy teŻ podony czos doiyczy
terminu rozpoczęcio dziołoń gworoncyjnych mojqcych no celu



r oł^liqzanie zgłosze n i o ?

odpowiedź:
Podony czos dotyczY rozpoczęcio dziołoń gworoncyjnych

13. Prosimy o podonie typu i producento uzqdzeń niezbędnych do podłqczenio
do rodoru nowigocyjnego dostorczonego w romoch reolizocji Zomówien io :

. Żyrokomposu
o Logu prędkości
. odbiorników pozycji (GPs)
o Ewentuolne inne (np. wiotromiez)?

odpowiedŹ:
Zgodnie z Wykozem zotwierdzonego Wyposozenio Bezpieczeńsiwo Stotku
Toworowego Nr Wykozu 19-93lGD^1/44/KSa/9ó wydonYm przez Polski Rejestr

Stotków, no stotku Kopiton Poinc zomontowone sq nostępujqce urzqdzenio

14. Czy Zomowiojqcy wymogo dostowy kompletnej stocji roboczej systemu wrazz
urzqdzeniomi peryferyjnymi tokimijok monitor, klowiotura, mysz/trockboll, czy
też Zomowiojqcy dysponuje włosnymi uzqdzeniomi tego typu, które plonuje
wykozysioć do wspołprocy ze stocjq roboczq systemu?

odpowiedŹ:
Zomowiojqcy wymogo dostowy kompletnej stocji roboczej systemu wrQz z

urzqdzeniomi peryferyjnymi tokimi jok monifor, klowioturo, myszltrockboll

l5. Jokie wymogonio stowio Zomowiojqcy względem pzekqtnej ekronu
zobrozowonio rodorowego, w pzypodku dostowy w romoch sysiemu
nowego rodoru?

Nozwo uzqdzenio Morko - producent Typ/nr seryjny
Kompos zyroskopowy Anschutz Stondord 20 0359

Powtorzocz zyroskopowy Anschutz BsH/46/33ó/94

Log prędkości Doppler Speed Log FURUNO
DS -ZO

Odbiornik pozycji GPS 1. Novigotion System Mx42O
2. Simrod Shipmote RS

5800c
Wiotromierz OBSERMET OMC-I50

Anemometer



odpowiedź:
Wymogonie nie sq określone, wystorczojqcym jest dostorczenie spzętu
um ozliwiojqcego optymol ne wykorzysto nie cech system u.

ló. Jokie Wymogonio stowio Zomowiojqcy względem pzekqtnej ekronu lokolnej
stocji roboczej pzedmiotowego sysiemu instolowonego no jednostce?

odpowiedź:
Wymogonio nie sq określone, wystorczojqcym jest dostorczenie sprzętu
umozliwiojqcego optymolne wykozystonie cech systemu.

12. Prosimy o wyznoczenie terminu wizji lokolnej no jednostce, celem dokononio
weryfikocji mozliwości instolocyjnych urzqdzen dostorczonych W romoch
postępowonio.

odpowiedź
Zomowiojqcy udostępnio Wykonowcom stotek celem dokononio wizji lokolnej
no ich wniosek. Termin wizji zostoje ustolony z kaŻdym zointeresowonym W

odrębnym piśmie.

l8.Prosimy o wyjośnienie zopisow oPZ, częśc ll, punkt 2 'mozliwość obróbki
sygnołów pochodzqcych z innych onten rodorowych'. Czy Zomowiojqcy
oczekuje wspołprocy systemu z roŻnymi systemomi rodorowymi, jeśli tok, to z
jokimi (producent, typ) , czy teŻ Zomowiojqcy oczekuje, iŻ system będzie mioł
mozliwość procy z kilkomo rodoromi (np' zoinstolowonymi no burcie rodoromi
produkcji Kelvin Hughes) podłqczonymi do sysiemu z mozliwościq wyboru
rodoru, z którego nostępnie system miołby dokonywoć obrobki
otzymywonego sygnołu?

odpowiedź:
W zosodzie Zomowiojqcy oczekuje współprocy systemu z dostorczonq nowq
ontenq. Zopis aPZ, część ll, punkt 2; ,,mozliwość obróbki sygnołów
pochodzqcych z innych onten rodorowych" dotyczy ewentuolnej wymiony
onteny no nowq, bordziej skutecznq.

19.Prosimy o wskozonie wymogoń, według ktorych 'Kopiton Poinc' Wymogo
instolocji dwoch rodorów nowigocyjnych posmo X?

odpowiedź:

odpowiedŹnato pytonie juz sionowi przedmiot odpowiedzi no pytonie 1.

20.Czy w świetle wymogonio o?Z, część ll, punkt l g) Zomowiojqcy UZno

worunek zQ spełniony, jeśli dostorczony system będzie mioł mozliwość



eksportu donych w formocie ESRI fileshope? Czy w w/w wymogoniu OPZ
Zomowiojqcy oczekuje jedynie pzesyłonio i eksportu donych zwiqzonych z

detekcjq rozlewów olejowych, CzY tez wymogonie to mo zostosowonie
równiez do detekcji i śledzenio mołych obiektów?

odpowiedź:
Formot eksportu donych w postoci ESRI fileshope jest pzez zomowiojqcego
okceptowolny. Zmowiojqcy Wymogo przesyłu i ekspońu donych dlo obu
funkcji tj. wykrywonio rozlewów olejowych oroz wykrywonio i śledzenio mołych
obiektow.

21.Pzez joki okres czosu oczekuje Zomowiojqcy bezpłotnych oktuolizocji
oprogromowonio zgodnie z Tobelq 1 OPZ? Czy moksimum mozliwych do
zdobycicr punktow dotyczy dozywotniej dormowej oktuolizocji
oprogromowonio, C^/ teŻ bezpłotnych oktuolizocji np. W okresie
obowiqzywonio gworoncji (lub innym wyznoczonym okresie czosu)?

odpowiedź:
okres bezpłotnej oktuolizocji nie zostoł zdefiniowony. Dlo zomowiojqcego
istotno będzie bezpłotno oktuolizocjo w okresie gworoncji oroz co nojmniej
jedno oktuolizocjo po upływie okresu trwonio gworoncji

22.Czy Zomowiojqcy w Tobeli I OPZ 'Poziom wykrywonio systemu rodorowego -
czułość [m3]' okceptuje równiez wortości równe podonym wortościom
gronicznym, np. 0,005 m3, czy jedynie wortości mniejsze, jok w Tobeli tj. '<

0,005' ?

odpowiedź:
Zomowiojqcy podtrzymuje zopis w Tobeli, w którym nojwyzszq liczbę punktów
osiqgnie oferto o czułości ponizej 0,005 m3 (< 0,005). Czułość o wońości
gronicznej0,005 m3 osiqgnie odpowiednio mniejszq liczbę punktów.

23.Czy systemy oroz rodory do zwolczonia zagroŻeń i zoniecł/szc7en no morzu

dotyczq tylko stotków joko bozo, czy rownież istnieje mozliwość oferowonio
systemów i rodorów do instolocjiw somolotoch?

odpowiedź:
Zomowiojqcy zoinferesowony jest dostowq rodorów instolowonych
no stotkoch.

N o podstowie otzymon ej korespondencji Zomowiojqcy wskozuje równiez:



24. System musi obejmowoć mozliwośc
funkcjo to wspomogo operocje
wymo go nie obligotoryjn e.

wykrywonio mołych obiektów, poniewoż
poszukiwonio i rotownictwo. Jest to

25. obydwo rodory procujq w pośmie X ijest mozliwość wymiony jednego z nich.
Pzeprowodzono onolizę wymogoń dlo stotku pod kqtem wymogoń
bezpieczeństwo i zostqpienie jednego z rodorów będzie zookceptowone
zorówno przez towozystwo klosyfikocyjne (PRS), jok i odministrocję morskq.
Zomowiojqcy pzyjmie równiez rozwiqzonie polegojqce no montozu tzeciego
rodoru. W opinii zomowiojqcego obecnie funkcjonujqce rodory sq zbyt store i

nie nodojq się do wykozystonio do systemu wykrywonio (oSD). Kilko lot temu
wykonono ekspertyzę, w ktorej stwierdzono, ze onteny rodorowe sq
niepzydotn e dlo większości system ów wykrywo nio.

2ó. Jednocześnie Zomowiojqcy przypomino, zgodnie z treściq S|WZ i ogłoszenio o
zomówieniu, iŻ postępowonie o udzielenie niniejszego zomówienio jest
prowodzone w j. polskim. Zomowiojqcy nie pzewiduje zmion w tym zokresie.

Jednocześnie Zomowiojqcy no podstowie ort. 38 ust 4 Pzp UsUWo omyłkę
pisorskq w zoł. nr 5 do SIWZ, lslotne postonowienio umowy, pkt l., zostępujqc
słowo "dostowo zoutomotyzowonego, zintegrowonego systemu...'', słowomi -
"dostowę i montoz systemu wykrywonio i monitorowonio substoncji olejowych
no powierzchni wody oroz wykrywonio i śledzenio mołych obiektów''

Powyzsze odpowiedzi no pytonio sq wiqżqce dlo Wykonowców ubiegojqcych się
o udzielenie zomówienio. lch treść, wrozz opisem pzedmiotu zomówienio zowortym
w S|WZ będzie stonowić punkt odniesienia przY ocenie treści oferty oraz pzedmiotu
umowy.
Powyzsze odpowiedzi no pytonio nie wymogojq pozostowienio dodotkowego czosu
no Wprowodzenie zmion w ofertoch. Tym somym termin skłodonio i otworcio oferty
pozostoje bez zmion, tj. 30.04.20,l5r

DYRE-tlTORc/\.-
Marełc Dłrł'gósz


