
 
 

Lublin, 20.06.12r. 

 

Dotyczy: „Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu 

Lotniczego Lublin S.A. ” 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.Urz.UE w dniu 10/05/2012 pod nr 2012/S 

89146634. 

 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące pytania w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie nr 124 

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia systemu DCS bez zintegrowanej 

funkcjonalności? 

Odpowiedz nr 124 

Nie . Zamawiający nie dopuści możliwości dostarczenia systemu DCS bez zintegrowanej z 

systemem funkcji wyważania. 

Pytanie nr 125: 

Czy Zamawiający pozwala na ET za prośrednictwem Internetu? 

Odpowiedź nr 125: 

Tak. Zamawiający dopuszcza realizację funkcji obsługi ET za pośrednictwem Internetu. 

Pytanie nr 126: 

 

Czy Zamawiający ma na myśli obsługę w/w funkcjonalności w systemie CUUPS czy DCS? 

Odpowiedź nr 126: 

Zamawiający oczekuje realizacji tej funkcjonalności w systemie DCS.  

Pytanie nr 127: 

 

Czy Zamawiający ma na myśli obsługę w/w funkcjonalności w systemie  CUPPS czy DCS? 

Odpowiedź nr 127: 

Zamawiający oczekuje realizacji tej funkcjonalności w systemie DCS. 

 



 
 

Pytanie nr 128: 

Czy Zamawiający pozwala na zarządzenie systemem DCS bez modułu wyważania oraz 

planowania załadunku? 

Odpowiedź nr 128: 

Odpowiedź udzielona w odpowiedzi na pytanie Nr 124. 

Pytanie nr 129: 

Czy Zamawiający oczekuje możliwości rozszerzenia funkcjonalności w każdej chwili czy 

dopuści możliwość dostarczenia dodatkowych modułów w czasie dłuższym niż 3 miesiące? 

 

Odpowiedź nr 129: 

Zamawiający oczekuje możliwości rozszerzenia funkcjonalności dostarczonego systemu w 

zakresie opisanym w pkt. 2.9,3.1,3.2,3.3,3.4, Załącznika 1A w każdej chwili. 

Pytanie nr 130: 

Czy Zamawiający oczekuje rozszerzenia funkcjonalności bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów czy też przeznaczony dodatkowe środki na zakup modułów dodatkowych? 

Odpowiedź nr 130: 

Oferta dostawy powinna obejmować funkcjonalności , który w zamówieniu zostały określone 

jako wymagane. Rozszerzenie  funkcjonalności systemu w zakresie opisanym w pkt. 

2.9,3.1,3.2,3.3,3.4, Załącznika 1A będzie objęte odrębnym postępowaniem. 

Pytanie nr 131: 

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zakresu funkcjonalności systemu AODB? 

Odpowiedź nr 131: 

Zakres funkcjonalności  AODB jest szczegółowo opisany w zamówieniu. 

Pytanie nr 132: 

 

Czy Zamawiający podtrzymuje w/w wymagania specyfikacji? 



 
 

 

Odpowiedź nr 132: 

Tak. Zamawiający podtrzymuje wymaganie specyfikacji. 

Pytanie nr 133: 

Dot. 

 

Czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis w specyfikacji? 

Odpowiedź nr 133: 

Tak. Zamawiający podtrzymuje wymaganie specyfikacji. 

Pytanie nr 134: 

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie racjonału związanego z potrzebą AODB do wysłania 

wiadomości typu B? 

Odpowiedź nr 134: 

Wymagania w sposób jasny są opisane w zamówieniu. 

Pytanie nr 135: 

 

Czy chodzi o późniejszy podgląd tych komunikatów? 

Odpowiedź nr 135: 

Podgląd wiadomości MVT, LDM, PSM, PTM, SLS itp. powinien być dostępny w dowolnym 

momencie.  

Pytanie nr 136: 

 



 
 

 

Czy Zamawiający pozwala na jednorodne odwołania do kategorii „czasu”? 

Odpowiedź nr 136: 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie w brzmieniu jak w zamówieniu. 

Pytanie nr 137: 

 

 

Czy Zamawiający pozwoli zarządzać systemem FIS bez funkcjonalności opisanych powyżej? 



 
 

 

 

 

Odpowiedź nr 138: 

Nie. Zamawiający nie wyraża  zgody na  dostawę FIS bez  funkcjonalności  „zarządzania 

sprzętem i zasobami ludzkimi. 

Pytanie nr 139: 

 

 

Czy Zamawiający pozwoli na dostarczenie systemu FIS bez funkcjonalności opisanych 

powyżej? 

Odpowiedź nr 139: 

Zamawiający wymaga aby dostarczony system FIS posiadał możliwość wprowadzania 

danych dotyczących występowania w rejonie lotniska ptactwa i ich kojarzenie z informacjami 

pogodowymi pobieranymi z systemu METAR. Zamawiający pozostawia Dostawcy 

dowolność w rozwiązaniu  kojarzenia tych informacji .  

Pytanie nr 140: 

Odnośnie systemu FIS: Zakres zamówienia powinien obejmować sprzęt czy tylko 

oprogramowanie? 

Odpowiedź nr 140: 

Z treści  ogłoszonego zamówienia jasno wynika, że zamówienie dotyczy dostawy 

oprogramowania ( softwaru ) jak i niezbędnego do funkcjonowania systemu sprzętu ( 

hardwaru). 

Pytanie nr 141: 



 
 

Prosimy o wyjaśnienie tabeli w Załączniku 1A serwis. Do czego odnoszą się parametry 

przedziału czasowego poniżej 30 min - powyżej 2 godz? Czy one odnoszą się do 

maksymalnego czasu usunięcia awarii? Czy do awarii odnosi się przedział czasowy:  poniżej 

2 godz - powyżej 8 godz.  W tabeli mamy trzy parametry krytyczne: maksymalny czas 

usunięcia awarii, maksymalny czas usunięcia usterki oraz maksymalny czas przyjazdu na 

miejsce do użytkownika i cztery przedziały czasowe. 

Odpowiedź nr 141: 

Zapis w tabeli Załączniku 1A –serwis odnosi się do określenia maksymalnego czasu 

usunięcia awarii. W zależności od deklaracji dostawcy  jego  oferta w procedurze oceny wg. 

zasad określonych w zamówieniu będzie odpowiednio punktowana. 

Pytanie nr 142: 

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego (odpowiedź nr 21), system powinien gwarantować 

możliwość integracji modułów wykrywania ptaków oraz SP. Czy jeśli w przyszłości Port 

Lotniczy będzie chciał zainstalować wspomniane moduły, w takiej sytuacji Port Lotniczy 

zakupi je wraz ze sprzętem w ramach kolejnego przetargu, czy raczej koszt wspomnianych 

modułów powinien zostać uwzględniony już teraz, na etapie niniejszego przetargu? 

Odpowiedź nr 142: 

Zamawiający wymaga  dostawy jedynie przedmiotu, który opisany jest w zamówieniu i 

doprecyzowany w odpowiedzi nr 21 . Zamówienie nie obejmuje dostawy modułu 

wykrywania ptaków i SP na DK, a zatem nie uwzględnienie  kosztów tych systemów w 

swojej ofercie jest bezzasadne. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


