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Dotyczy: postępowania nr 09/ZP/21 na: Dostawa, montaż, uruchomienie i 
kalibracja hydrograficznego systemu przenośnej echosondy wielowiązkowej 
MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości. 
 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1:  

Jednogłowicowa echosonda wielowiązkowa, punkt 2, zakres częstotliwości sygnału: Czy 
Zamawiający oczekuje płynnej zmiany w zakresie częstotliwości pomiędzy 200 - powyżej 
600 kHz czy tez Zamawiający uzna za spełniony warunek „200 – powyżej 600 kHz” w 
sytuacji kiedy echosonda ma zakres częstotliwości 200-400 kHz plus 700 kHz? 

 

Odpowiedź 1: Proszę sprecyzować, umiejscowić zapytanie Jednogłowicowa echosonda 
wielowiązkowa, punkt 2. podając np. nr rozdziału, nr załącznika, nr tabeli lub nr strony. Sama 
nazwa Jednogłowicowa echosonda wielowiązkowa występuje w kilkunastu pozycjach. 
Punktów drugich jest równie dużo. Takie dowiązanie pytania pozwoli Zamawiającemu 
odnieść się precyzyjnie i merytorycznie do stawianych zapytań.   

Przewidując jednakże intencje i istotę pytania: Zamawiający oczekuje płynnej zmiany 
częstotliwości sygnału akustycznego w całym dostępnym zakresie. Zamawiający nie uzna za 
spełniony warunek „200 – powyżej 600 kHz” w sytuacji kiedy echosonda ma zakres 
częstotliwości 200-400 kHz plus 700 kHz. 

 

Pytanie 2:  

Pozycja 1.15 Wykonawca załączy oficjalną specyfikację techniczną wszystkich elementów 
systemu echosondy wielowiązkowej. Czy zamawiający dopuszcza dołączenia dokumentów 
anglojęzycznych? 

 

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza dołączenie dokumentów anglojęzycznych. 
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Pytanie 3:  

Prosimy o informacje w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował zdeklarowane 
ofertowane paramenty dostarczanego sprzętu. Jeśli informacje takie są dostępne w 
ogólnodostępnych materiałach producenta możemy dostarczy takie materiały. W przypadku 
gdy ogólnodostępne materiały nie zawierają takich informacji czy Zamawiający uzna pisemną 
deklaracje producenta za wystarczającą na potwierdzenie spełniania parametrów? 

 

Odpowiedź 3:  

Parametry techniczne wyspecyfikowane w SWZ to podstawowe i standardowe cechy 
urządzeń, czujników czy systemów niebędące tajemnicą handlową. Zamawiający będzie 
weryfikował zadeklarowane parametry techniczne sprzętu na podstawie powszechnie 
dostępnych specyfikacji technicznych, instrukcji, podręczników i innych dokumentów 
producenta. Zamawiający dysponuje ponadto profesjonalną kadrą i specjalistami z dużym 
doświadczeniem praktycznym, legitymującymi się dyplomami hydrografa morskiego 
kategorii A i B (IHO CAT-A, IHO CAT-B).  

 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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