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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 Pzp pt.: Dostawa, 

montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska satelitarnego odbioru  
i prezentacji morskiej informacji pogodowej na obszarach METAREA 

 
 

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

 w związku z odbytą wizją lokalną w dniu 07.10.2021 r. otrzymał zapytania dotyczące opisu 
przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
W jakim zakresie powinno być wykonane tłumaczenie instrukcji sprzętu instalowanego  
w laboratorium? 
 

Odpowiedź 1: 
Odpowiedź na powyższe pytanie uszczegółowiona zostaje tylko do instrukcji obsługi danego sprzętu. 
Nie wymagane jest tłumaczenie instrukcji montażowych i technicznych. Niezbędny jest tzw. Manual. 
 
SYSTEM INMARSAT MINI-C GMDSS 
 

Pytanie 2: 
Czy Wykonawca ma w ofercie uwzględnić koszty aktywacji systemu w sieci INMARSAT, koszty 
opłat abonamentowych i przez jaki okres czasu? 
 

Odpowiedź 2: 
Zgodnie z informacją, jaka została przekazana podczas wizji lokalowej, aktywacja systemu jest 
niezbędna do odbioru morskiej informacji bezpieczeństwa. Wykonawca powinien wykonać aktywację 
systemu, a opłaty abonamentowe powinny obejmować okres gwarancji zintegrowanego stanowiska 
oferowanego przez firmę. 
 
MORSKI ODBIORNIK RADIOWY KF 
 

Pytanie 3: 
Czy oferowany odbiornik KF ma być typowym modelem występującym na jednostkach pływających? 
 

Odpowiedź 3: 
Ideą prowadzonych prac jest wykorzystanie typowych morskich urządzeń. Odbiornik KF powinien 
spełniać to wymaganie. 
 
Pytanie 4: 
Czy możliwe jest wykorzystanie obecnie pracujących anten odbiorczych w paśmie KF? 
 
Odpowiedź 4: 
Wykorzystanie obecnie pracujących anten w paśmie KF wykorzystywanych przez sprzęt radiowy 
laboratorium jest możliwe, w wręcz wskazane dla ograniczenia ich ilości na zewnątrz laboratorium. 
 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
 
W związku z pytaniami do SWZ Zamawiający wydłuża termin składania ofert:  
 
 

ROZDZIAŁ 13 Sposób oraz termin składania ofert 
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1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/ w myśl Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 15.10.2021 
r. o godz. 09:00 

 
ROZDZIAŁ 14 Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 15.10.2021 r. o godz. 
09:15.  

 
ROZDZIAŁ 11 Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
15.11.2021 r.  
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