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Nasz znak: NZ-6100/03/19- 21 KW      Gdynia, 06.11.2019 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia  

 

 

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa 

wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, 

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE pod nr 2019/S 128-312399, znak 

postępowania: NZ-ER/II/PN/03/19  

 

Odpowiedzi na pytania:  cz. 14 

 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuje, że w ramach postępowania 

wpłynęły od Wykonawców zapytania, które wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.  

 

 

Pytanie  1.  

Czy Zamawiający wymaga, by system CCTV spełniał wymagania środowiskowe dla wyposażenia 

statków (określone przez towarzystwa klasyfikacyjne, np. Publikacja PRS 11/p)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, zamawiający wymaga, aby zainstalowany sprzęt był zgodny z najnowszymi przepisami, w 

tym środowiskowymi. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony system umożliwiał podgląd obrazu z kamer 

zewnętrznych w trybie "real - time" co można określić jako maksymalne opóźnienie nie większe 

niż 250ms?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający wymaga, aby maksymalne opóźnienie nie było większe niż 250ms.  

 

Pytanie  3.  

Czy Zamawiający wymaga, aby monitor na sterówce do wyświetlania obrazów z kamer posiadał 

regulację ściemniania bezpośredniego - bez uruchamiania funkcji menu monitora? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, ściemniacz ma być dostępny w każdej chwili, bezpośrednio, najlepiej w postaci pokrętła. 

 

Pytanie  4.  

Jaki okres przechowywania nagrań jest wymagany? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga 40 dniowego okresu przechowywania nagrań z wykorzystaniem 

nadpisywania 

 

Pytanie  5.  

Prosimy o rozwinięcie wymagania nagrywania dźwięku: - czy każda kamera powinna posiadać 

mikrofon? - czy nagrywanie dźwięku ma być raczej wewnątrz, czy na zewnątrz statku? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga nagrywania dźwięku wewnątrz statku oraz kamer pokładowych. Nie jest 

wymagane wyposażenie w mikrofon kamer manewrowych.  

 

Pytanie  6.  

Czy Zamawiający wymaga kamer wyposażonych w obudowy ze stali nierdzewnej 316L, które 

stanowią zabezpieczenie przed wpływem warunków działania środowiska morskiego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, kamery mają być zabezpieczone przed działaniem środowiska morskiego oraz wygląd 

powinien być nowoczesny i estetyczny. 

 

 Pytanie 7.  

(…) główny parametr określający uciąg został zmieniony w przedziwny sposób, którego 

odczytanie stanowi zagadkę, a mianowicie: 

00.1. Pkt 2.2 

……. około 100 96 ton +_5% ostateczna wartość do ustalenia po próbach modelowych i w trakcie 

prób zdawczych i zestaw wyposażenia w sprzęt …. 

Proszę o wyjaśnienie jaki finalnie jest oczekiwany uciąg, jakie znaczenia mają próby modelowe 

w jego określeniu a i jak może się to przełożyć na próby zdawcze, które służą do potwierdzenia 

założeń i ewentualnej akceptacji projektu. Czy oznaczenie dopuszcza 96 ton +4,8, czyli 100,8 czy 

też 96-4,8, a więc 91,2 co stanowi zasadniczą zmianę wielkości napędu. 

 

W relacji do zmian warunków SIWZ oraz punktacji dodatkowej dotyczącej prędkości, powyższa 

modyfikacja wskazuje po raz kolejny na działanie Zamawiającego, który dostosowuje parametry 

projektu 3 tygodnie od rozstrzygnięcia, co ma z pewnością decydujący wpływ na cały proces 

projektowania i przygotowania oferty, wydaje się, że nie jest to uczciwe. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, iż jego zdaniem powyższy zapis jest czytelny. Intencją zamawiającego 

jest uzyskanie wartości 96 ton, niemniej jednak zamawiający dopuścił rząd zmiany +_ 5%.  

Obniżenie parametrów jest wyrazem analizy powyższego zagadnienia na gruncie możliwości 

finansowych Zamawiającego.  

 

Pytanie 8. 

Pkt 4. … zmieniono zanurzenie nie określając podstawowego wymagania dotyczącego prędkości 

a mianowicie obiecanego uściślenia dot. zanurzenia konstrukcyjnego wg Odpowiedzi do pytań 
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nr 6, pytanie 10, jak również szereg innych w tym zakresie parametrów podstawowych do 

właściwej oceny ofert. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający w treści OT w ujednoliconym brzmieniu wskazał powyższe parametry. Zanurzenie 

max 5,5 m., prędkość na poziomie minimum 16 węzłów. Parametry nie wskazane w OT będą 

wynikiem prac projektowych.  

 

Pytanie 9. 

04.2 pkt.4. zrezygnowano z pomieszczenia i baterii, co pozwala na zmianę aranżacji 

pomieszczeń, ale również na podstawowe parametry, jednakże nie w czasie, kiedy ogłoszono te 

zmiany, po raz kolejny to potwierdza, że Zamawiający dostosowuje wymagania pod Wykonawcę 

wskazanego w innej procedurze. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Powyższe zdanie nie ma uzasadnienia w zaistniałym stanie faktycznym i dokumentacji 

postępowania. Zmiany wprowadzone przez zamawiającego są wynikiem zmian na rynku oraz 

ograniczonych zasobów finansowych zamawiającego. Ponadto po raz kolejny Zamawiający 

podkreśla, iż szczegółowe informacje nt zaoferowanego statku nie są składane wraz z ofertą, 

a na wezwanie Zamawiającego kierowane w trybie art. 26 ust 1 ustawy Pzp.    

Zamawiający pozostawia treść OT bez zmian.    

 

Pytanie 10. 

07.3. Pkt 1.f. 3,4 oraz 5. B. 5) c), d), …, ale również 07.4 których zmiana treści doprowadziła do 

fundamentalnych zmian zakresu wyposażenia specjalnego, będącego domeną Zamawiającego. 

Rezultat takiej zmiany jest zrujnowanie aranżacji pokładu i rozmieszczenia urządzeń 

i wyposażenia; Wykonawca domaga się zatem, ponownego zrewidowania tego zakresu, 

sformułowania zasadniczego wyposażenia wraz z parametryzowaniem i uporządkowaniem 

graficznym treści w celu jasnego przekazu; obecny stan nie pozwala w konsekwencji na 

właściwą ocenę oferty, punktacji, chociażby w zakresie wyposażenia dźwigów czy łodzi, ….etc. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zapis OT w ujednoliconym brzmieniu pozostaje aktualny.  

 

Pytanie 11. 

Wykonawca nie akceptuje w świetle przepisów o zamówieniach publicznych zapisu na końcu 

punktu 07.4 a mianowicie „Szczegółowe rozwiązania w zakresie aktywnego zwalczania zagrożeń 

i zanieczyszczeń chemicznych zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą na 

etapie Projektu Technicznego”, które to nie pozwala na ocenę budżetu projektu w tym zakresie, 

tak więc nie istniej żadna podstawa do jego określenia a co zatem idzie do podania ceny. 

Wykonawca domaga się jasnego zdefiniowania zakresu wyposażenia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje treść OT w ujednoliconym brzmieniu.  

Przyjęte rozwiązania będą zależne także od zastosowanych rozwiązań projektowych. Powyższe 

ryzyko może stanowić przedmiot wyceny.  



 
 

4 

 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia 

tel: (+48 58) 661 52 22, fax: (+48 58) 620 53 38  

 

NIP: 586-20-76-216  REGON: 192634129 

e-mail: office@sar.gov.pl 

www.sar.gov.pl 

 

 

 

Pytanie 12 

07.5 a. Nawigacja podwodna 

 Czy w ramach obecnie preferowanej „platformy” ma być dostarczone wyposażenie jedynie 

z punktu 1) czyli System dziobowego sonaru 3D? 

Proszę potwierdzić ze wyposażenie zawarte w punkcie 2) nie jest przedmiotem dostawy i nie 

będzie przedmiotem montażu i uruchomienia? 

  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza, iż rzeczone dostawy sprzętu i jego montaż nie stanowi przedmiotu 

wyceny w niniejszym postępowaniu.  

 

Pytanie 13. 

07.5 b. Wyposażenie Nurkowe 

Proszę określić wyposażenie wymienionych pomieszczeń oraz potwierdzić oczekiwania 

w stosunku do montażu i uruchomienia, jeśli jakieś istnieją? 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wyposażenie pomieszczeń, które jest objęte przedmiotem wyceny, zostało wskazane w OT.  

Pozostałe elementy nie stanową podstawy wyceny.  

 

Pytanie 14. 

07.7 

Proszę potwierdzić ze Zamawiający nie ma zamiaru montażu wykreślonego wyposażenia i nie 

będzie ono przedmiotem późniejszych dostaw w ramach złożonego zamówienia i na inną 

aranżacje pomieszczeń związaną z wniesionym ulepszeniem 

Pytanie generalne o wykreślone zakresy wyposażenia, jako że Wykonawca nie przewiduje 

możliwości zmian do zamówienia i instalacji dostaw armatorskich w ramach czasu realizacji 

projektu oraz w ramach przedstawionego budżetu czy ceny, czy Zamawiający zaakceptuje 

późniejsze zmiany warunków dostawy i udziału w kosztach dodatkowych wynikających 

ze zmiany zamówienia 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza, iż  rzeczone dostawy sprzętu i jego montaż, które nie zostały 

wskazane w treści obowiązującego OT jako dostarczane przez wykonawcę,  nie stanowią 

przedmiotu wyceny w niniejszym postępowaniu.  

Zamawiający wskazuje, iż w przypadku wprowadzenia zmian w treści umowy, ustawa Prawo 

zamówień publicznych przewiduje sytuacje uprawniające do zmiany zakresu oraz wysokości 

wynagrodzenia.   

 

Dyrektor 

/-/ 

Maciej Zawadzki 

 

 


