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Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 6 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych (RSP)
zabudowanych na samochodach typu Furgon”. Sprawa nr BA.WZP.26.18.2022.

I.

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SWZ

Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art.
135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej udostępnia treść zapytań
(bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:
Pytanie 1:
Czy dopuszczą Państwo pojazd bazowy z napędem na 4 koła spełniający inne wymagania
postepowania. Z dostępnych obecnie informacji wynika, że pojazdy takie byłyby dostępne
szybciej niż z napędem na tylną oś. Z uwagi na trudność w zdobyciu pojazdów nowych a także
na czas potrzebny do ich zabudowy, ma to kluczowe znaczenia dla realizacji zadania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza pojazd bazowy w wersji 4x4.
Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 5 dni, w celu ostatecznego
potwierdzenia dostępności pojazdów.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie zawarto w zmianie nr 3 treści SWZ.
Pytanie 3:
Dotyczy pkt. 50 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 10 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
dopuszcza również montowanie wyposażenia wskazanego w specyfikacji, w tym w
szczególności anten i rotatora, z zewnętrznej platformy dopuszczonej przez Zamawiającego w
odpowiedzi na pytanie nr 10 tj. podestu roboczego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza obsługi masztu z zewnętrznej platformy. Platforma musi być
zabudowana wewnątrz pojazdu i może wystawać na zewnątrz pojazdu jedynie podczas
montażu wyposażenia pomiarowego na maszcie.

Pytanie 4:
Antena R&S ADD071 w zamyśle producenta, firmy Rohde & Schwarz, w przypadku pracy z
jednym sterownikiem R&S EBD195, standardowo została przewidziana jako rozszerzenie dla
anteny R&S ADD195 o zakres częstotliwości radiowych od 1,3 GHz do 3 GHZ, do montażu
bezpośrednio pod anteną R&S ADD195. Montaż całego zestawu połączonych ze sobą anten –
antena R&S ADD195 nad anteną R&S ADD071 - bezpośrednio na dachu pojazdu nie jest
możliwy ze względów mechanicznych. Przy wykorzystaniu tylko jednego sterownika
namierzania R&S EBD195 praca z obiema antenami R&S ADD195 oraz R&S ADD071 naraz przy
jednoczesnej ich separacji przestrzennej (anteny nie są umieszczone jedna nad drugą – antena
R&S ADD1956 u góry, antena R&S ADD071 na dole) nie jest możliwa bez zastosowania
dodatkowych specjalistycznych urządzeń (np. urządzenia przełączającego R&S ZS129x), jak
również dodatkowego dedykowanego okablowania do sterowania anteną. Czy w związku z
tym Zamawiający przewiduje dostarczenie urządzeń tego typu w związku z realizacją
zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje jednoczesnego wykorzystania anten namiernikowych R&S
ADD195 oraz R&S ADD071. Antena namiernikowa R&S ADD071 podczas namiarów będzie
instalowana przez operatora Ruchomej Stacji Pomiarowej na maszcie.
Pytanie 5:
Z uwagi na zadane pytania oraz okres urlopowy wynikający z dni ustawowo wolnych od pracy,
w celu zachowania jak najszerszego grona wykonawców, którzy mogą przystąpić do przetargu,
a następnie złożyć Zamawiającemu możliwie jak najkorzystniejszą ofertę, zwracamy się z
uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu na złożenie ofert do dnia 22 czerwca 2022 r.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie zawarto w zmianie nr 3 treści SWZ.

II.

ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy
Pzp, informuje, iż dokonuje zmian w treści SWZ w zakresie:
1. Rozdziału XV SWZ (Termin związania ofertą) pkt 1:
BYŁO:
1. Wykonawcy będą związani ofertą do dnia 18.08.2022 r. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
JEST:
1. Wykonawcy będą związani ofertą do dnia 22.08.2022 r. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
2. Rozdziału XX SWZ (Sposób i termin składania ofert) pkt 2:
BYŁO:
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

20.06.2022 r.

do godz. 10:00

JEST:
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

24.06.2022 r.

do godz. 10:00

3. Rozdziału XXI SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt 1:
BYŁO:
1. Otwarcie ofert nastąpi w:
w dniu
20.06.2022 r.
o godz. 11:00
JEST:
1. Otwarcie ofert nastąpi w:
w dniu
24.06.2022 r.
o godz. 11:00

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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