
SIEĆ/SU/KZ1/2022                                                                                                                       Gdynia, dnia 02.06.2022 

 

do wiadomości Wykonawców  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację systemu łączności 

radiotelefonicznej w oparciu o system TETRA w budynku magazynowym zlokalizowanym przy ul. Polskiej 

43A w Gdyni, V piętro, pomieszczenie nr 511. 

W odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

informuje: 

 

1) Po zapoznaniu się podczas wizji lokalnej z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia  ww. 

postępowania, prawdopodobnie konieczne będzie przygotowanie nowych miejsc kotwienia masztu. 

Prosimy o informację czy jest dostępna i w jakiej formie  dokumentacja techniczna dachu (z projektu), 

na którym ma stanąć maszt?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną dachu. Dokumentacja może się 

znajdować w Archiwum dokumentacji technicznej przy ul. Celnej 5 w Gdyni. Osobą kontaktową  

w Archiwum jest Pan Przemysław Żydowicz, tel.: 58 621 57 54. 

  

2) Prosimy o wyjaśnienie czy w załączonej dokumentacji nie pojawił się błąd dotyczący średnicy kabla 

antenowego (w tekście jest informacja o kablu 1” ) ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji antenowej w oparciu  

o kabel koncentryczny o takim właśnie przekroju (1”) z zastosowaniem właściwych dla niego złączy. 

ZMPG dopuszcza zastosowanie feadera o mniejszej średnicy, o ile bilans mocy pozwoli na taki krok. 

Zważywszy, iż obecne pozwolenie radiowe, które posiadamy dopuszcza wypromieniowanie mocy 13,8 

dBW Zamawiający wymaga, aby taka moc całkowita została wyemitowana. Jeżeli moc nadajników i 

tłumienie toru kablowego umożliwi taką emisję ZMPG dopuszcza zastosowanie innego feadera. 

 

3) Zamawiający w projekcie umowy pisze: „zagwarantowanie, przez okres 5 (słownie: pięciu) lat, realizacji 

ewentualnych dostaw certyfikowanych (CE) radiotelefonów dla Zamawiającego  

w cenach określonych w walucie Euro w dniu realizacji przedmiotowego zamówienia” 

W związku z powyższym zapisem czy cenę oferty  możemy przedstawić  w walucie  euro? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zawarcie w ofercie cen jednostkowych radiotelefonów również w 

walucie EURO. 

 

4) W zawiązku z odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 20.05.2022r 

Prosimy o informację na ilu konsolach dyspozytorskich ma być możliwość komunikacji z kanałami 

morskimi oraz Portową Strażą Pożarną oraz czy Zamawiający wymaga jednego równoczesnego 

połączenia z konsoli do jednego z kanałów morskich lub Portowej Straży Pożarnej. 

Odpowiedź:  

a) każda konsola dyspozytorska musi zapewnić łączność telefoniczną do sieci telefonicznej ZMPG, 

b) każda konsola musi zapewnić łączność do sieci Tetra, 

c) jedna konsola musi zapewnić łączność do kanałów w pasmie morskim (12, 16, 68), 



d) jedna (inna niż w pkt c)) konsola musi zapewnić łączność do kanałów w pasmie MSWiA Portowej Straży 

Pożarnej (B 027, B 047). 

 

5) Zamawiający zawarł w punkcie 4 a następujące wymaganie:  

"stanowisko na potrzeby koordynacji działań poszczególnych rodzajów służb, umożliwiające dostęp do 

wszystkich wykorzystywanych systemów radiowych (Portowej Straży Pożarnej (PSP) i służb morskich) i 

telefonicznych z jednej konsoli”  

Czy wymaganie to oznacza, że stanowiska dyspozytorskie powinny zapewniać dostęp do wszystkich 

kanałów komunikacji używanych przez ZMPG, w tym do obecnie użytkowanej centrali telefonicznej ? 

Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie jest tożsama z odpowiedzią na pytanie 4). 

 

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią 

integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 


