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Warszawa, dnia 04.06.2020 r.
Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: rozbudowę systemu automatycznych
pomiarów położenia zwierciadła wody podziemnej z transmisją danych dla PIG –PIB.
Sygn. postępowania: NZP-240-35/2020

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania
do treści SIWZ.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ.
W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ
lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ,
dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy pzp i będą stanowić podstawę
dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy
przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie
należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.
Pytanie 1:
W informacji o terminach realizacji poszczególnych etapów (zarówno w SIWZ jak i w projekcie umowy)
widnieje zapis iż etap II ma być zrealizowany do 30.09.2021 r. w trybie roboczym do dnia 31.01.2021r. – bardzo
prosimy o sprecyzowanie tego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że II etap prac dostawczo - montażowych urządzeń ma być zrealizowany w terminie
do dnia 30.09.2021 r., natomiast listę stacji hydrogeologicznych, w których będą się odbywały montaże
urządzeń w II etapie, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w trybie roboczym do dnia 31.01.2021r.
Pytanie 2:
W opisie SIWZ widnieje informacja, iż po zawarciu umowy, Zamawiający upoważni Wykonawcę do zakupu w
imieniu Zamawiającego kart SIM do modułów transmisji danych. Czy w/w karty SIM będą od początku
zakupione i opłacane przez PIG-PIB czy może Wykonawca ma zakupić karty w swoim imieniu a w późniejszym
etapie cedować umowę transmisji danych z danym operatorem na Zamawiającego?
Ewentualnie po jakim okresie będzie ta umowa cedowana?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że po zawarciu umowy Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego
dokona zakupu, na rzecz Zamawiającego, kart SIM gwarantujących najlepszy możliwy zasięg w danej
lokalizacji punktu.
Nie przewiduje się aby Wykonawca miał zakupić karty w swoim imieniu a w późniejszym etapie cedować
umowę transmisji danych z danym operatorem na Zamawiającego.
Pytanie 3:
Czy istnieje możliwość wykonania krótkiego audytu bazy danych oraz możliwości sprzętowych serwera przed
złożeniem oferty? Według SIWZ oraz projektu umowy Wykonawca ma zapewnić bezawaryjną i wydajną
pracę systemu po zainstalowaniu dodatkowych 300 punktów. Z zapisem tym wiązać się mogą jakieś
dodatkowe prace informatyczne, które musielibyśmy uwzględnić w wycenie naszej ofercie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje umożliwienia dostępu do serwera w celu dokonania audytu przed
złożeniem oferty.
Zamawiający informuje, że serwer aplikacji/bazy danych jest maszyną wirtualną, która umiejscowiona jest na
serwerze o następujących parametrach:
2 x Intel Xeon E5-2620
192GB RAM
Macierz wyposażona w dyski SSD NVMe + dyski SSD SAS + dyski talerzowe, z włączonym mechanizmem
tieringu.
Dla maszyny przydzielone są następujące zasoby:
8 procesorów logicznych
32GB RAM
128 GB przestrzeni dyskowej
Zamawiający ma możliwość zwiększenia parametrów maszyny, kiedy zajdzie taka konieczność.
Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, poprzez dodanie w załączniku nr 1 do SIWZ –
opis przedmiotu zamówienia, w pkt II, ppkt 2.3.8, w brzmieniu:
2.3.8. Środowisko serwera bazy danych i aplikacji:
Infrastruktura:
2 x Intel Xeon E5-2620
192GB RAM
Macierz wyposażona w dyski SSD NVMe + dyski SSD SAS + dyski talerzowe, z włączonym mechanizmem
tieringu.
Dla serwera bazy danych i aplikacji przydzielone są następujące zasoby:
8 procesorów logicznych
32GB RAM
128 GB przestrzeni dyskowej
Pytanie 4:
W związku z ogłoszeniem przetargu pt. „Rozbudowa systemu automatycznych pomiarów położenia
zwierciadła wody podziemnej z transmisją danych dla PIG–PIB” Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
podaje nazwę własną dostawcy wyrobów „Keller” narzucając tym samym producenta jakim jest firma KELLER
Gesellschaft für Druckmesstechnik mbH. Dodatkowo zawarte oznaczenia poszczególnych komponentów PAA36XW (oznaczenie sondy piezometrycznej) oraz ARC-1 (rejestratora danych) bez podania tolerancji lub
równoważności ograniczają możliwość zastosowania wyrobów innych producentów Specyfikowanie w ten
sposób parametrów jest istotnym naruszenia zasady konkurencyjności. Wskazane jest aby specyfikacja

podawała wymogi odnoście wykonywanych pomiarów a nie specyfikowanie jakimi urządzaniami mają one
być wykonywane. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisów dotyczących parametrów urządzeń i
producenta, tym samym prosimy o uzupełnienie opis przedmiotu zamówienia o charakterystykę pomiarów
jakie Zamawiający ma zamiar wykonywać.
Odpowiedź:
Postępowanie dotyczy rozbudowy systemu pomiarów automatycznych, jaki Państwowy Instytut Geologiczny PIB posiada od 8 lat, tym samym, zdaniem Zamawiającego zasadne jest przedstawienie, jak posiadany system
jest zbudowany, z jakich komponentów się składa i jakich pomiarów dokonuje. Dlatego też specyfikacja
istotnych warunków zamówienia zawiera opis posiadanego systemu, charakteryzujący tryb jego obecnej
pracy. Wskazanie nazwy „Keller” oraz parametrów urządzeń oraz systemu posiadanych aktualnie przez
Zamawiającego, ma na celu opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący. Podanie nazwy
własnej dostawcy komponentów w części dotyczącej opisu istniejącego systemu nie ogranicza ani nie
narzuca Wykonawcom marki producenta, bądź dostawcy urządzeń będących przedmiotem postępowania, z
zastrzeżeniem, że zaoferowane urządzenia muszą być kompatybilne z funkcjonującym u Zamawiającego
systemem. Podobnie oznaczenia poszczególnych komponentów w części dotyczącej opisu istniejącego
systemu nie ograniczają możliwości zastosowania urządzeń dowolnych producentów, a tym samym nie
naruszają zasad konkurencyjności. Komponenty będące przedmiotem niniejszego postępowania zostały
opisane poprzez wymagania, które muszą spełniać, odpowiednio w pkt III i IV opisu przedmiotu zamówienia a
ich opis nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
Specyfikacja podaje oczekiwania Zamawiającego odnośnie charakterystyki pomiarów jakie Zamawiający ma
zamiar wykonywać, jak również możliwości bazodanowe jakimi dysponuje.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
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