
Strona 1 z 6 

 

  
Projekt „Już czas na staż” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego 

ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin 

email:  przetargpsb@gmail.com 

www.psb.lublin.pl 

 

 

                                                                                        Lublin, dn. 19.11.2013 r. 

 

 

Wykonawcy  

ubiegający się o udzielenie zamówienia  

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę do Zamawiającego SPRZĘTU 

BUDOWLANEGO I GEODEZYJNEGO oraz MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH w 

ramach realizacji projektu „Już czas na staż”.  – 3 zadania 

 

 

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z 

odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: 

 

Dotyczy Zadania nr 1 Dostawa sprzętu geodezyjnego  

1.  

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania odbiornika GNSS o ilości kanałów 120 

przystosowanego do pracy z systemami GPS, GLONASS i Galileo? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie - Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań dysponujących taką oraz jeszcze większą 

ilością kanałów. Zakupione urządzenie GPS będzie wykorzystywane przez wiele kolejnych lat a w 

związku z ciągłą modernizacją systemów satelitarnych i dodawania dodatkowych sygnałów - 

wymóg 225 kanałów jest zasadny.  

 

2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania odbiornika GNSS o ilości 220 

kanałów GSP, GLONASS i GALILEO? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie -  analogiczne jak w pytaniu nr 1.   

 

3. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis „ aktywna współpraca z niezależnymi od sieci ASG-

EUPOS siecią transmitującą poprawki zwiększające dokładność, ( jeśli dostęp do poprawek jest 

płatny Zamawiający wymaga dostarczenia opłaconego abonamentu na okres 5 lat). 

 

Odpowiedź – Zamawiający rezygnuje z obligatoryjnego spełnienia tej funkcjonalności dla 

przedmiotu zamówienia. 
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4. Prosimy o wyjaśnienie zapisu ilości odbiorników , tzn. : Czy Zamawiający oczekuje, iż 

pojedynczy zestaw składa się z dwóch odbiorników wyposażonych w tryb pracy baza i rover. 

 

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem jednego zestawu rozumie iż będzie to zestaw składający 

się z odbiornika pracującego jako odbiornik ruchomy ( rover ) oraz ,że ten sam odbiornik będzie 

miał możliwość pracy jako baza. Zestaw zawiera tylko 1 odbiornik dlatego też zamawiający 

zamawia dwa zestawy aby móc pracować w trybie baza-rover RTK. 

 

5. Czy zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący kontrolera a mianowicie „ kontroler musi 

być tej samej firmy, co odbiornik GNSS” ? 

  

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie: – Zamawiającemu zależy na pewności i kompatybilności zestawu GNSS, dlatego 

wymaga aby odbiornik i kontroler był tej samej firmy. 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania kontrolera spełniającego zapis 

3,5” cala? 

 

Odpowiedź – Zamawiający zmienia poziom parametru minimalnego w tym zakresie na wartość 

„minimum 3,5” .” 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania kontrolera w postaci Tablet PC 

spełniającego zapis 7” i normę IP65? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie:  – Norma IP67 jest ważna z punktu widzenia planowanego wykorzystania  przez 

zamawiającego przedmiotu zamówienia. Na rynku dostępnych jest kilka kontrolerów różnych 

producentów,  które spełniają tę normę. 

 

8. Czy zamawiający podtrzymuje zapis „wbudowany w kontroler modem GSM/GPRS” 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie: – Celem Zamawiającego jest zapewnienie i zwiększenie pewności działania zestawu 

GNSS. Dodatkowy modem umożliwi pracę z dwoma różnymi kartami telefonii komórkowej a także 

wymianę danych pomiarowych. 

 

9. Czy zamawiający podtrzymuje zapis „wbudowany w kontroler dodatkowy odbiornik GPS”? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie: – Poprzez taką funkcjonalność Zamawiający realizuje swoją potrzebę możliwości 

zgrubnego wyznaczenia pozycji w terenie bez konieczności pracy z odbiornikiem. 

 

10. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania kontrolera spełniającego zapis 

pracy 10h przy dostarczeniu odpowiedniej ilości baterii dla wymaganego czasu pracy? 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza rozwianie przedstawione w pytaniu i dopisuje w odnośnym 

wierszu opisu przedmiotu zamówienia dodatkowe sformułowanie „(…) lub czas pracy na baterii / 
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ach Li-Ion co najmniej 10h” 

 

11. Kontroler z oprogramowaniem producenta? 

 

Odpowiedź – Zamawiający zmienia poziom parametru minimalnego w tym zakresie dopisując 

zwrot: „(…)  lub oprogramowanie oferowane przez producenta, w pełni kompatybilne z 

oferowanym kontrolerem”.  

 

12. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis oprogramowanie na PC - „ Oprogramowanie tej samej 

firmy co odbiornik GNSS i kontroler” 

 

Odpowiedź – Zamawiający zmienia poziom parametru minimalnego w tym zakresie dopisując 

zwrot: „(…)  lub oprogramowanie oferowane przez producenta, w pełni kompatybilne z 

oferowanym kontrolerem”.  

 

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania oprogramowania na PC innego 

producenta niż oferowany odbiornik i kontroler? 

 

Odpowiedź – Zamawiający zmienił poziom parametru minimalnego w tym zakresie - dopuszczając 

oprogramowanie oferowane przez producenta, w pełni kompatybilne z oferowanym elementem 

przedmiotu zamówienia.  

 

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania tachimetru spełniającego zapis 

pomiaru bez lustra 400m? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie: – Zamawiający uważa, że dalmierz bezlustrowy o zasięgu 500m jest standardem w 

wielu instrumentach –  i nie jest to parametr ograniczający konkurencję. 

 

15. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania tachimetru spełniającego zapis 

zakres kompensatora +/- 3' ? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie: - Tachimetr ma posłużyć do celów dydaktycznych, będą się nim posługiwać osoby 

niedoświadczone, które mogą mieć problem ze spoziomowaniem instrumentu, co może przełożyć 

się na problem z wykonaniem ćwiczeń. Kompensator o zakresie działania +/- 6' w znaczący sposób 

usprawni poziomowanie instrumentu.  Na rynku dostępnych jest kilka urządzeń spełniających ten 

parametr i nie jest to czynnik ograniczający konkurencyjność postępowania. 

 

16. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania tachimetru spełniającego zakres 

kompensatora +/-4'? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie: analogicznie jak poprzednie pytanie.  

 

17. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania tachimetru spełniającego zapis 

normy IP54? 
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Odpowiedź – Zamawiający zmienia poziom parametru minimalnego w tym zakresie na wartość „IP 

54 lub lepsza” 

 

18. Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia odpowiedniej ilości baterii do pracy 

tachimetru która łącznie pozwala na czas pracy 20h? 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza taki sposób realizacji omawianej funkcjonalności. 

 

19. Czy Zamawiający oczekuje również spełnienie zapisu ISO od wykonawcy tj. Czy 

wykonawca zamówienia również powinien posiadać aktualny certyfikat ISO? 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymogów do treści SIWZ. 

 

20. Zamawiający wymaga, aby odbiornik posiadał minimum 225 kanałów 

Prosimy o zmianę parametru “ minimum 225 kanałów GPS, GLONASS (aktywny odbiór 

GPS+GLONASS) z możliwością pracy z systemem GALILEO”, na  „minimum 120 kanałów GPS, 

GLONASS (aktywny odbiór GPS+GLONASS) z możliwością pracy z systemem GALILEO”, 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

21. W opisie odbiornika GNSS ( 2 szt) – minimum 225 kanałów GPS, GLONASS ( aktywny 

odbiór GPS + GLONASS ) z możliwością pracy z systemem GALILEO. 

 

 Prośba o zmianę na : minimum 120 kanałów GPS, GLONASS ( aktywny odbiór GPS + 

GLONASS) z możliwością pracy z systemem GALILEO, z możliwością rozbudowy do 240 

kanałów bez konieczności wymiany płyty głównej. 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

22. W opisie Zestaw – tachimetr wraz z akcesoriami – Norma pyło i wodo szczelności IP66 lub 

lepsza. Prośba o zmianę na : Norma pyło i wodoszelności IP55 lub lepsza 

 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 niniejszego pisma 

 

23. W pozycji nr 1 , Zamawiający wymaga minimalnej liczby kanałów wynoszącej 225. Czy 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie odbiornika 220-kanałowego? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

 

24. W pozycji nr 1. Zamawiający wymaga aby przekątna kontrolera wyniosła minimum 5.5cala. 

Pyt. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kontrolera , którego przekątna wyświetlacza 

wynosi 3,7cala? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 niniejszego pisma 

 

25. W pozycji nr 1. Zamawiający nie określił czy moduł GSM/GPRS służący do łączenia się z 

siecią stacji referencyjnych np. ASG-EUPOS musi być zintegrowany z odbiornikiem. Czy 

Zamawiający wymaga aby moduł ten był wbudowany odbiornik czy odbiornik może łączyć się z 

internetem po modemie zewnętrznym np. z kontrolera. 
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Odpowiedź :  Zamawiający wymaga, aby jeden z modemów GSM/GPRS był zintegrowany z 

odbiornikiem a drugi niezależny moduł GSM/GPRS wbudowany w kontrolerze. 

 

26. W pozycji nr 1. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie kontrolera było tego samego 

producenta co odbiornik GNSS oraz kontroler. Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie 

innego producenta spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego , który jest w pełni 

kompatybilny z proponowanym kontrolerem i bezproblemowo obsługuje odbiornik GNSS? 

 

Odpowiedź – Zamawiający zmienił poziom parametru minimalnego w tym zakresie - dopuszczając 

oprogramowanie oferowane przez producenta, w pełni kompatybilne z oferowanym elementem 

przedmiotu zamówienia. 

 

27. W pozycji nr 4. Zamawiający wymaga aby czas pracy baterii był nie krótszy niż 20h. Czy 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tachimetru o czasie pracy 16h przy pomiarze kąta jeden raz 

na 30 sekund oraz o czasie pracy wynoszącej 10h podczas pomiarów kątowych i odległościowych? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie tachimetru z taką ilością baterii, która by 

umożliwiała czas pracy nie krótszy niż 20h – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 

 

28. W pozycji nr 4, Zamawiający wymaga zaoferowania tachimetru elektronicznego o zasięgu 

pomiaru na lustro min. 3000m. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tachimetru o 

zasięgu pomiaru na pojedyncze lustro do 2500 m przy zachowaniu wymaganej dokładności 2mm + 

2ppm? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie: Dalmierz o zasięgu 3000m jest standardem w wielu instrumentach i nie jest to 

parametr ograniczający konkurencję. 

 

29. W pozycji nr 4. Zamawiający wymaga kompensatora o zakresie działania +/- 6'. Czy 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tachimetru elektronicznego z kompensatorem 

dwuosiowym o zakresie działania +/- 3' ,ale znacznie wyższej dokładności pomiaru kąta 2”? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

30. W pozycji nr 4. Zamawiający wymaga aby oferowany tachimetr posiadał normę pyło i 

wodoszczelności na poziomie min. IP66. Czy zamawiający dopuszcza, aby dostarczany instrument 

spełniał normę IP65. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 niniejszego pisma. 

 

31. W pozycji nr 4, Zamawiający wymaga zaoferowania tachimetru elektronicznego o zasięgu 

pomiaru bezlustrowego min. 500m. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tachimetru o 

możliwości pomiaru bezlustrowego o nieznacznie mniejszym zasięgu tj. 350m przy dokładności 

pomiaru bezlustrowego +/- 3mm+2ppm? 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Uzasadnienie: Dalmierz bezlustrowy o zasięgu 500m jest standardem w wielu instrumentach i nie 

jest to parametr ograniczający konkurencję. 
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32. W pozycji nr 2. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia z pamięcią wewnętrzną 

umożliwiającą zapis 2000 punktów. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie niwelatora 

kodowego z pamięcią wewnętrzną do 1000punktów? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia poziom parametru minimalnego w tym zakresie na wartość 

„minimum  1000 pkt”  

 

Dotyczy Zadania nr 3 Dostawa materiałów budowlanych  

33. W Poz. nr 11 przy wyszczególnieniu w/w są trzy długości drutu; w jednej pozycji ciężko jest 

podać trzy różne ceny trzech różnych towarów. Czy dopuszcza się zwiększenia ilości pozycji w 

Formularzu asortymentowo – cenowym. Dotyczy to również pozycji nr 12, 28, 29, 35, 36 i 41. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości wierszy w formularzu asortymentowym 

dla zadania nr 3 – zgodnie ze szczegółami wskazanymi w opisie poszczególnych pozycji tego 

zadania. 

W/w zasada nie dotyczy zadania nr 36 spośród przywołanych w pytaniu, gdyż tam jest wymieniony 

tylko jeden produkt, który musi być dostępny w 8 różnych kolorach – wymaga się uśrednienia ceny 

jednostkowej – niezależnie od koloru. 

 

 
Zamawiający informuje, iż dokonano przesunięcia terminu składania oraz otwarcia ofert na dzień 25 

listopada br, godz. odpowiednio 14:30 oraz 15:15. 

 

Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi i zapraszamy do składania ofert.          

 

Z poważaniem 

 

    Dyrektor Szkoły 

Grażyna Kubuj-Bełz 


