
SIEĆ/SU/KZ/2022                                                                                                                         Gdynia, dnia 20.05.2022 

 

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) Zamawiający podał w ogłoszeniu następujące kryteria oceny oferty. Pkt. 16. Ogłoszenia „Kryteria 

wyboru oferty: 80% cena, 20% termin dostawy.” W jaki sposób obliczana będzie punktacja za termin 

dostawy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż najwyższą liczbę punktów za termin dostawy otrzyma oferta z 

najkrótszym terminem dostawy. Każda z ofert z dłuższym terminem otrzyma proporcjonalnie mniejszą liczbę 

punktów. Taki sposób przydzielania punktów będzie realizowany przy założeniu, że oferta mieści się w 

terminach opisanych w ogłoszeniu w części „Istotne warunki” pkt. 10. Oferta, która przekroczy termin 

opisany w ogłoszeniu otrzyma 0 punktów. 

       

2) Ile licencji na równoczesne połączenia w relacji: telefonia – radiotelefony TETRA, ma zapewnić system 

TETRA? 

Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymaganej liczby licencji na równoczesne połączenia. Zamawiający 

oczekuje zawarcia w ofercie informacji o domyślnej liczby takich licencji, które zostaną dostarczone wraz z 

oferowanym systemem.   

 

3) Czy radiotelefon opisany w pkt 3f ma być przeznaczony do montażu stacjonarnego? Jeśli tak to z jakim 

wyposażeniem ma być dostarczony (mikrofon biurkowy lub mikrofon ręczny, podstawka z głośnikiem 

lub zewnętrzny głośnik)?  

Odpowiedź: Jeśli radiotelefon nie jest przeznaczony do montażu stacjonarnego, to prosimy o wskazanie 

rodzaju montażu. 

Zamawiający potwierdza, iż opisany w pkt. 3f radiotelefon ma być przeznaczony do montażu stacjonarnego. 

Ma się on składać z radiotelefonu przewoźnego, zasilacza 230 V DC, podstawki z głośnikiem, 

mikrofonogłośnika (gruszka), anteny samochodowej z podstawą magnetyczną. 

 

4) Czy system TETRA ma umożliwiać odbiór zbiorczy?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest system bez odbioru zbiorczego. Jedna 

antena nadawczo-odbiorcza pracująca bez przerwy z właściwie zabezpieczonym całym torem kablowym oraz 

drugi tor z anteną zapasową (nie przykręconą do masztu – leżącą w pomieszczeniu infrastruktury) na 

wypadek uszkodzenia głównego toru i anteny. Feader anteny rezerwowej wraz z elementami do jej montażu 

mocowany na maszcie. Opisane rozwiązanie jest analogiczne do obecnego. Jedyna różnica polega na 

wysokości masztu, a tym samym anteny. Projektowany do systemu TETRA maszt musi wynieść antenę 

główną powyżej cienia, który daje obecnie zlokalizowany tam BTS jednego z operatorów 

telekomunikacyjnych 



 

5) Czy na potrzeby stanowiska zarządzania systemem TETRA należy dostarczyć komputer, czy wystarczy 

dostęp przez przeglądarkę komputera lub konsole dyspozytorskie znajdujące się w tej samej podsieci 

co system TETRA? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby na potrzebę stanowiska zarządzania systemem TETRA zostało 

dostarczone stanowisko komputerowe wyposażone również w aplikację do programowania radiotelefonów. 

 

6) Zamawiający w Punkt 4 zawarł następujące wymaganie: „W punkcie 4 wymaganiem dla stanowiska 

dyspozytorskiego jest dostęp, na potrzeby koordynacji, do wszystkich systemów radiowych i 

telefonicznych z jednej konsoli.” Czy wymaganie oznacza, że stanowiska dyspozytorskie powinny 

zostać wyposażone w jedną aplikację zapewniającą dostęp do wszystkich kanałów komunikacji i 

umożliwiającą: 

a)   Obsługę połączeń indywidualnych, grupowych, alarmowych, SDS oraz odsłuch zarejestrowanej 

korespondencji w ramach systemu TETRA. 

b)   Obsługę dyspozytorskiej łączności telefonicznej zapewnianej przez system telekomunikacyjny 

ZMPG S.A (gorące linie, kolejkowanie połączeń, konferencje, książka kontaktów, odsłuch 

zarejestrowanej korespondencji). 

c)   Obsługę radiowej łączności analogowej do współpracy z PSP i służbami morskimi 

d) Prosimy o podanie, jaki system telekomunikacyjny obsługujący telefoniczną łączność 

dyspozytorską wykorzystywany jest w ZMPG S.A. 

  Odpowiedź: Konsola dyspozytorska ma pełnić następujące funkcje: 

- telefon stacjonarny w sieci telefonicznej Zamawiającego, 

- radiotelefon do komunikacji z Portową Strażą Pożarną (kanały MSW), 

- radiotelefon do komunikacji w kanałach morskich (12, 68, 16) 

- radiotelefon w systemie TETRA. 

Zamawiający nie posiada żadnego systemu łączności dyspozytorskiej przewodowej. Jedynym pozostaje 

trankingowy system radiowy SmartNet II. 

 

7) Prosimy o doprecyzowanie jak szczegółowe ma być zestawienie cenowe ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szczegółowości cenowej oferty w następującym zakresie: 

- infrastruktura wraz z robocizną, 

- system antenowy z robocizną, 

- zasilanie awaryjne (UPS, bateria), 

- urządzenia abonenckie: radiotelefony, konsole, oprogramowanie dodatkowe (cena dla każdego typu 

urządzenia czy oprogramowania). 

 

8) Czy brak  udziału w  wizji lokalnej dyskwalifikuje Wykonawcę ? 

Odpowiedź: Brak udziału w wizji lokalnej nie dyskwalifikuje nieobecnych. 

Wizja lokalna ma na celu prezentację warunków rzeczywistych miejsca posadowienia systemu antenowego 

oraz ograniczeń wynikających z konstrukcji budynku oraz faktu funkcjonowania na tej samej powierzchni 

dachowej urządzeń telefonii komórkowej. Konsekwencją wizji lokalnej ma być zapewnienie 

zainteresowanym oferentom warunków do rzetelnego przygotowania oferty. 

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

integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 


