
 

 

 

 

Lublin, dn.  09.03.12r. 

 

 

 

 

L.dz.  33  /III/PLL-LK/2012 

Dotyczy: Dostawa i instalację systemu łączności dyspozytorskiej w technologii TETRA 
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dn. 28.02.2012r. pod nr 59376-2012r. 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 
 
Pytanie nr 1: 
W dokumencie SIWZ punkt 14.2 Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów 
zostaną dokonane według następujących zasad: Kryterium : Funkcjonalność – 20% 
Tiret dotyczący pozycji 11, pkt. 17 „Dedykowany przycisk alarmowy” Zamawiający przyzna 
1 pkt. 
Rozumiemy, że Zamawiający przyzna 10 punktów za spełnienie tej funkcjonalności, a błąd 
jest skutkiem literówki? 
 
 Odpowiedź nr 1: 
 
Zamawiający przyznaje, że wystąpiła oczywista omyłka pisarska. W pkt. 14.2 SIWZ Ocena 
ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących 
zasad: Kryterium : Funkcjonalność – 20% 
Tiret dotyczący pozycji 11, pkt. 17 „Dedykowany przycisk alarmowy” Zamawiający przyzna 
10 pkt. 
 
Pytanie nr 2: 
W załączniki 1A do SIWZ, punkt 4 – Wymagania dla systemu radiokomunikacyjnego, 
wymaganie 12: „Stanowisko dyspozytorskie musi umożliwiać nawiązanie połączeń 
radiowych 
przez operatora z jednostkami: 

• Państwowej Straży Pożarnej, 
• Pogotowia Ratunkowego, 
• Straży Granicznej, 
• Policji, 
• Służby Celnej, 
• Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, 
• Powiatowego Centrum Zarządzani Kryzysowego w Świdniku, 
• Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, 
• Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świdniku, 



 

 

• Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie 
na kanałach wykorzystywanych przez te służby.” 
 
SIWZ powinien jednoznacznie określać jakie kanały, ilość kanałów, częstotliwości i 
interfejsy radiowe wykorzystywane przez wspomniane służby. 
 
Prosimy o podanie brakujących informacji. Bez podania w/w informacji przygotowanie oferty 
nie jest możliwe. Jeżeli podanie w/w informacji nie jest możliwe prosimy o zmianę treści 
wymagania na: „Dostawca zapewni w przyszłości łączność z wymienionymi służbami, gdy 
powyższe informację będą znane. 
 
Odpowiedź nr 2: 
Posiadane przez PL Lublin uzgodnienia dotyczące  integracji  lotniskowego systemu 
łączności dyspozytorskiej, który jest przedmiotem zamówienia,  z systemami łączności 
używanymi przez służby wymienione w pkt.4.12 SIWZ  dotyczą   jednego kanału na jedną 
służbę. Zamawiający jest w posiadaniu pisemnych deklaracji  zgody służb   na integracje 
wykorzystywanych przez te służby systemów radiowej łączności dyspozytorskiej, z będącym 
przedmiotem zamówienia systemem radiowej łączności dyspozytorskiej instalowanej na 
lotnisku PL Lublin w Świdniku.  Informacja o zakresach częstotliwości jakie wykorzystują 
wymienione w pkt.4.12 służby dostępna jest w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji 

 
Pytanie nr 3: 
W załączniki 1A do SIWZ, punkt 4 – Wymagania dla systemu radiokomunikacyjnego, 
wymaganie 3: 
„Moc sygnału wcz. na złączu antenowym szafy stacji bazowej nie mniejsza niż 10W” 
Czy wymaganie to dotyczy złącza antenowego pojedynczej stacji bazowej (pojedynczego 
kariera) czy złącza antenowego na końcu toru dystrybutora sygnału radiowego? 
 
Odpowiedź nr 3: 
Wymaganie to dotyczy  złącza antenowego pojedynczej stacji bazowej. 
 
Pytanie nr 4: 
W załączniki 1A do SIWZ, punkt 4 – Wymagania dla systemu radiokomunikacyjnego, 
wymaganie 8: 
„Musi być zapewniona redundancja jednostki centralnej stacji bazowej” 
Naszym zdaniem powyższe sformułowanie jednoznacznie wskazuje na jednego producenta 
infrastruktury TETRA. 
Prosimy o zmianę sformułowania na: „Musi być zapewniona redundancja jednostki centralnej 
systemu” 
 
Odpowiedź nr 4: 
W porcie nie jest przewidywany alternatywny system łączności dyspozytorskiej. Jedyny   
instalowany musi zapewniać  redundancję serwera sterującego lub sterownika stacji bazowej, 
bo tylko takie rozwiązanie daje odpowiedni poziom pewności działania systemu łączności. 
 
Pytanie nr 5: 
W załączniki 1A do SIWZ, punkt 5 – Oczekiwane opcje dodatkowe dla systemu 
radiokomunikacyjnego, wymaganie 18: 



 

 

„System łączności radiowej powinien obsługiwać tryb Fallback zapewniając realizację 
połączeń grupowych, dupleksowych, połączeń z priorytetem, połączeń VoIP” 
Co Zamawiający rozumie przez pojęcie połączeń VoIP w trybie Fallback? Tryb ten zapewnia 
obsługę połączeń lokalnych w obrębie stacji bazowej, zatem wymaganie obsługi połączeń 
VoIP jest bezzasadne. Ponadto wymagany w SIWZ system radiokomunikacyjny składa się z 
jednej stacji bazowej dla której tryby normal/fallback są bardzo zbliżone działaniem. 
 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy systemu dla którego  celów tryb Fallback 
będzie miał zastosowanie, w trybie Fallback połączenia VoIP nie są wymagane. 

 
Pytanie nr 6: 
W załączniki 1A do SIWZ, punkt 5 – Oczekiwane opcje dodatkowe dla systemu 
radiokomunikacyjnego, wymaganie 20: 
„System radiowy powinien w normalnym trybie pracy pobierać nie więcej niż 250W mocy” 
Co zamawiający miał na myśli używając określenia „system radiowy” w powyższym 
wymaganiu? Czy chodzi o całość dostarczonego systemu czy może jeden karier stacji 
bazowej? Przykładowo zasilacz komputera PC pobiera 400W. 
 
Odpowiedź nr 6: 
Wymaganie to dotyczy poboru mocy jedynie przez stację bazową pracującą w trybie 
normalnym 

Pytanie nr 7: 
W załączniki 1A do SIWZ, punkt 7 – Oczekiwane opcje dodatkowego wyposażenia 
radiotelefonów przenośnych z pełną klawiaturą alfanumeryczną standardu TETRA ilość 40 
szt., wymaganie 24: 
„Wyniesiony mikrofono – głośnik z wejściem antenowym” 
Co Zamawiający rozumie przez powyższe wymaganie? Jakie zastosowanie ma spełniać 
wyniesiony mikrofono-głośnik z wejściem antenowym? 
 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający rozumie, że mikrofonogłośnik powinien być wyposażony w gniazdo antenowe 
do którego można przykręcić antenę terminala radiowego,  dzięki czemu terminal będzie miał 
polepszony zasięg. Wymaganie wynikające z przyjętej procedury użycia  ręcznych terminali  
przenośnych przez personel obsługi  rampowej.  

Pytanie nr 8: 
W SIWZ nie znajduje się specyfikacja szafy teletechnicznej w której zamontowane będą 
urządzenia systemowe. Proszę o zamieszczenie w SIWZ informacji czy Zamawiający 
dysponuje własną szafą teletechniczną czy dostarczenie i zainstalowanie jej należy do 
Wykonawcy. Należy również sprecyzować ewentualne wymagania dotyczące szafy 
teletechnicznej, ich ewentualnej ilości. 
 
Odpowiedź nr 8: 
Nie. Zamawiający nie dysponuje szafą teletechniczną pozwalającą na montaż urządzeń  
zamawianego systemu. Odpowiednia do tego celu szafa  teletechniczna powinna być 
uwzględniona w dostawie. 
 



 

 

Pytanie nr 9: 
Czy na budynku w którym ma być umieszczona antena stacji bazowej jest dostępny maszt 
3m. ? 
 
Odpowiedź nr 9: 
Nie. Maszt anteny stacji bazowej jest  jednym ze składników przedmiotu dostawy. 

 
Pytanie nr 10: 
Zdolność finansowa. W przypadku takich niewielkich przetargów rzadko wymaga się takich 
informacji. 
Jaka wartość salda na rachunku jest wymagana aby uznać zdolność finansową oferenta za 
odpowiednią? 
 
Odpowiedź nr 10: 
 
Zamawiający wykreśla zapis : 
„9.3.2.  Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w których 
Wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych, 
lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie składa 
w/w dokumenty oddzielnie, a warunki muszą spełniać wspólnie. W przypadku wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana 
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego 
warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie tego (tych) 
dokumentów przez tego/tych Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają ten 
warunek).  

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie składa się w formie oryginału. 

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26ust. 2b Ustawy p.z.p., Zamawiający wymaga przedłożenia informacji 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmioty te posiadają 
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy – dotyczącej tych podmiotów. 

W przypadku, gdy kwoty złożonych przez Wykonawcę dokumentów finansowych wyrażone 
są w walucie innej niż PLN Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku znajdowania się 
przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia dokona przeliczenia wartości tych kwot z walut obcych na PLN przy 
zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.” 



 

 

 
Pytanie nr 11: 
Punkt 8.4 referencje. 
Piszecie „ dostawa/dostawy została/y wykonane lub jest/są wykonywane należycie. 
Proszę potwierdzić, że jako referencje mogą by przedstawione instalacje aktualnie 
wykonywane. 
 
Odpowiedź nr 11 : 
Zamawiający potwierdza, że jako referencje mogą by przedstawione instalacje aktualnie 
wykonywane, ale w sposób należyty. 
 
Pytanie nr 12: 
W projekcie Umowy nie ma podanej wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
Proszę podać procent kwoty zabezpieczenia. 
 
Odpowiedź nr 12: 
Zamawiający ustala wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% 
wynagrodzenia  umownego brutto.  
Zamawiający jednocześnie zmienia treść SIWZ dodając pkt. 15 o następującej treści: 
 
„15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
15.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % maksymalnej wartości 
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy należy złożyć przed 
podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci: 
15.1.1.  pieniądzu; 
15.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
15.1.3. gwarancjach bankowych; 
15.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
15.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem  należy 
wpłacać na konto Zamawiającego:  38 1130 1206 0028 9103 8520 0001   
15.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy  przelewem, 
za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku  Zamawiającego. 
15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia 
bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem 
zamówień publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności: 
15.4.1. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało 
określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy .  
15.4.2. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało 
określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy 
niż okres gwarancji obejmujący okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych 
w okresie gwarancji ( 60 miesięcy plus 30 dni).   



 

 

 
15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, 
o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oryginał dokumentu należy złożyć  w siedzibie 
Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I 
piętro ).”  
 
 a tym samym pkt. od 15-18 SIWZ otrzymują kolejno numery od 16-19.  
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy również o wydłużenie terminu składania ofert. 
 
Odpowiedź nr 13: 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. 26.03.12r. godz. 15.00. 
Jednocześnie Zamawiający  dokonuje zmiany w SIWZ w pkt. 11.9. 
W ten sposób, iż obecnie jest zapis: 
11.9. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 
Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 siwz i oznaczonej w następujący sposób: ,, Oferta- Dostawa i 
instalacja systemu radiowej łączności dyspozytorskiej w technologii TETRA”  nie otwierać 
przed   12.03.2012r. godz.  15:30 

A winno być 
11.9. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 
Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 siwz i oznaczonej w następujący sposób: ,, Oferta- Dostawa i 
instalacja systemu radiowej łączności dyspozytorskiej w technologii TETRA”  nie otwierać 
przed   26.03.2012r. godz.  15:00 

Oraz w pkt. 12.1 i 12.2 W ten sposób, iż obecnie jest zapis: 
 
12. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert  

12.1. Oferty  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.  ul. 
Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I pietro )  do dnia  12.03.2012r. godz. 15:00. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 12.03.2012r. godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego Port 
Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, (sala konferencyjna) 

A winno być 
12. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert  

12.1. Oferty  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.  ul. 
Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I pietro )  do dnia  26.03.2012r. godz. 15:00. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 26.03.2012r. godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego Port 
Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, (sala konferencyjna) 

 
 



 

 

Pytanie nr 14: 
W pkt. 4.5. „Czy Zamawiający rozumie dyskretny podsłuch abonenta jako podsłuch otoczenia 
abonenta bez jego wiedzy przez Dyspozytora?” 
 
Odpowiedź nr 14: 
Tak. 
 
Pytanie nr 15: 
W pkt. 4.7 „Czy pod pojęciem „odbiór zbiorczy” Zamawiający rozumie jako dwudrożny 
odbiór zbiorczy?” 
 
Odpowiedź nr 15: 
Zamawiający rozumie 'odbiór zbiorczy' jako co najmniej dwudrożny odbiór zbiorczy 

 
Pytanie nr 16: 
W pkt. 4.8 „Czy Zamawiający rozumie redundację jednostki centralnej stacji bazowej jako 
funkcjonalność Fallback site controller?” 
 
Odpowiedź nr 16: 
Zamawiający rozumie przez redundancję jednostki centralnej funkcjonalność umożliwiającą 
w przypadku jej awarii automatyczne przejęcie jej funkcji przez zapasową jednostkę centralną 
bez wpływu na działanie systemu. 
 
Pytanie nr 17: 
W pkt. 4.11 „Jaki rodzaj interfejsów wymaga Zamawiający od połączeń ze Służbami 
Publicznymi?” 
 
Odpowiedź nr 17: 
Zamawiający wymaga do łączności ze Służbami Publicznymi: interfejsu telefonicznego BRA 
ISDN, VoIP, radiowego analogowego (F3E). 

 
Pytanie nr 18: 
W pkt. 4.12 „Ile połączeń równocześnie ze Służbami Publicznymi ma obsługiwać 
Dyspozytor?” 
 
Odpowiedź nr 18: 
Jedno. 

 
Pytanie nr 19: 
W pkt. 4.14 „Czy pod pojęciem bramy VOIP i BRA zamawiający rozumie 1 połączenie ISDN 
i 1 połączenie VOIP równocześnie?” 
 
Odpowiedź nr 19: 
Tak. 
 
 
 



 

 

Pytanie nr 20: 
W pkt. 12 „Ile równoczesnych połączeń poprzez API do systemu Tetra wymaga 
Zamawiający?” 
 
Odpowiedź nr 20: 
Jedno. 
 
Pytanie nr 21: 
W paragrafie 4 brakuje doprecyzowanie, jakie certyfikaty Zamawiający ma na myśli, czy 
Zamawiający będzie uwzględniał certyfikaty wystawione przez Wykonawcę (wewnętrzne), 
czy też certyfikaty, które wystawia inna instytucja? 
 
Odpowiedź nr 21: 
Tak. Zamawiający uzna certyfikaty szkoleń przeprowadzonych przez Wykonawcę lub inną 
instytucję działającą w imieniu Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 22: 
Czy w paragrafie 9 pkt b Projektu umowy Zamawiający może doprecyzować jakie „koszty” 
ma na uwadze? 
 
Odpowiedź nr 22: 
Wszystkie koszty związane z przedmiotem postępowania. 
 
Pytanie nr 23: 
Z paragrafu 11 Projektu umowy nie wynika expressis verbis, w jakim czasie zostanie 
zwrócone 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na pokrycie 
kosztów rękojmi za wady. Sformułowanie tego § wskazuje, że warunki zwrotu dotyczą 
70%wskazanych w ust. 2a. czy Zamawiający może dokładnie określić warunki zwrotu 
poszczególnych części zabezpieczenia należytego wykonania umowy? 
 
Odpowiedź nr 23: 
 Zgodnie z art. 150 ust. 3 PZP,  30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przeznaczonego na pokrycie kosztów rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż 15 
dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
Pytanie nr 24: 
Paragraf 11 ust. 1 pkt 1a i c przewiduje kary za „opóźnienie”. Czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ww. punktów poprzez zastąpienie w tych punktach terminów 
„opóźnienie”, terminami „zwłoka”? 
 
Odpowiedź nr 24: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę w§ 11 ust. 1 pkt 1a i c umowy terminów 
„opóźnienie”, terminami „zwłoka”. 
 
Pytanie nr 25: 
W paragrafie 12 w kwestii dopuszczalności zmian umowy istnieje zapis, że zmiana umowy 
może zostać dokonana, gdy jest korzystna dla Zamawiającego. Czy Zamawiający może 
doprecyzować, co rozumie pod pojęciem zmiany „korzystnej” dla Zamawiającego? 
 
Odpowiedź nr 25: 



 

 

W kwestii dopuszczania zmian będzie stosowany art. 144 PZP. 
 
Pytanie nr 26: 
Czy Zamawiający stawia jakieś wymagania w zakresie wymaganego obszaru, który ma być 
pokryty zasięgiem łączności? Proszę podać opis granic tego obszaru i kryterium oceny 
spełnienia wymogu pokrycia zasięgiem (wartość sygnału, jakość korespondencji, itp.) 

Odpowiedź nr 26: 

Zgodnie z wymaganiami ICAO dyspozytorska łączność radiowa musi być skuteczną w 
promieniu 9,3 km od geograficznego środka drogi startowej lotniska. Promień ten wynika z 
obowiązku podejmowania działań przez lotniskowe służby, w tym głównie służbę ratowniczą 
i posiadania możliwości utrzymywania radiowej łączności dyspozytorskiej 

Pytanie nr 27: 
Czy Zamawiający może wskazać na mapie wymagane miejsce posadowienia masztu stacji 
bazowej systemu lub jego współrzędne geograficzne oraz wysokość podstawy masztu nad 
poziomem terenu? 
 
Odpowiedź nr 27: 

Zamawiający na swój koszt udostępni dostawcy możliwość  umieszczenia stacji bazowej i 
anten systemu TETRA  na konstrukcji komina elektrociepłowni  należącej  do firmy  
„DALKIA” Świdnik Sp.z.o.o. oddalonej  od centrum drogi startowej o  1.695 m  w kierunku 
południowo-wschodnim oraz możliwość  podłączenia stacji bazowej do sieci rozproszonej.  

 
Pytanie nr 28: 
Czy Zamawiający może udostępnić orientacyjną mapę obszaru, który ma być pokryty 
zasięgiem łączności z podaniem budynków, w których ma być zapewniony zasięg wewnątrz 
lub wyznaczyć termin wizji lokalnej na miejscu? 

Odpowiedź nr 28: 

Tak. Kopię mapy obszaru operacyjnego lotniska PL Lublin możemy przesłać na adres 
pocztowy. Możliwym jest również zorganizowanie wizji lokalnej na terenie budowy lotniska 
po uprzednim ścisłym ustaleniu jej terminu. 

Pytanie nr 29: 

Czy wykonanie konstrukcji wsporczej pod system antenowy stacji bazowej TETRA leży po 
stronie wykonawcy? Jeżeli tak to czy Zamawiający może udostępnić szczegóły techniczne 
budynku dla określenia możliwości posadowienia konstrukcji lub wyznaczyć termin 
przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu? 

Odpowiedź nr 29: 

Tak. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod system antenowy stacji bazowej TETRA leży po 
stronie wykonawcy. 



 

 

Pytanie nr 30: 

Gdzie ma być zlokalizowana konsola dyspozytorska i gdzie możliwe jest posadowienie anten 
do sieci radiotelefonicznych wymienionych w punkcie 4.12? 

Odpowiedź nr 30: 

Konsole dyspozytorskie powinny być umieszczone :  jedna w pomieszceniu dyżurnego portu 
w budynku terminala pasażerskiego, druga w pomieszczeniu zarządzania kryzysowego 
zlokalizowanym w budynku LSR-G. Umieszcenie anten dla sieci wymienionych w pkt. 4.12 
SIWZ do decyzji dostawcy. Zamawiający sugeruje ich umieszczenie na tym samym maszcie 
co antena  stacji bazowej systemu TETRA. 

Pytanie nr 31: 

Czy Zamawiający udostępni swoją sieć LAN/WAN do połączenia elementów systemu, czy 
taką sieć musi wykonać wykonawca? 

Odpowiedź nr 31: 

Tak. Zamawiający udostępni swoją sieć LAN/WAN do połączenia elementów systemu 

Pytanie nr 32: 

Czy Zamawiający może podać jakie informacje z systemu łączności radiowej muszą być 
eksportowane za pomocą API? 

Odpowiedź nr 32: 

Krótkie informacje tekstowe, w tym informacje zawarte w stałych zdefiniowanych 
szablonach. np.  Time GPU - in, GPU- out 

Pytanie nr 33: 

Wnioskujemy o wyznaczenie z minimum dwu dniowym wyprzedzeniem terminu wizji 
lokalnej na terenie Portu Lotniczego w celu zapoznania się z obszarem wymaganym do 
pokrycia, budynkami, miejscem posadowienia stacji bazowej i innymi bardzo istotnymi 
kwestiami mającymi wpływ na przygotowanie rzetelnej oferty.  

Proszę o propozycję terminu wizji lolaknej w 11-tym tygodniu br. 

Pytanie nr 34: 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający może przeprowadzi
przed wyborem Wykonawcy. Test b
oferentów parametrów z parametrami opisanymi w tabeli w  zał
poinformuje oferentów o procedurze testowej.
 
Pytanie nr 35: 
 

Odpowiedź nr 35: 
Tak. Wpis inny niż treść tabeli  je
spowoduje odrzucenie oferty.  
 
Pytanie nr 36: 

Odpowiedź nr 36: 
Zgodnie z wymaganiami ICAO dyspozytorska ł
promieniu 9,3 km od geograficznego 
obowiązku podejmowania działa
i posiadania możliwości utrzymywania radiowej ł

 
Pytanie nr 37: 

e przeprowadzić testy sprawdzające po złożeniu przez oferentów ofert 
ed wyborem Wykonawcy. Test będą sprawdzały zgodność deklarowanych przez 

oferentów parametrów z parametrami opisanymi w tabeli w  załączniku nr 1A, Zamawiaj
poinformuje oferentów o procedurze testowej. 

ść tabeli  jeśli nie potwierdza jednoznacznie spełnienie wymagania 
.   

Zgodnie z wymaganiami ICAO dyspozytorska łączność radiowa musi by
promieniu 9,3 km od geograficznego środka drogi startowej lotniska. Promie

zku podejmowania działań przez lotniskowe służby, w tym głównie słu
ści utrzymywania radiowej łączności dyspozytorskiej.

 

żeniu przez oferentów ofert 
ść deklarowanych przez 

ączniku nr 1A, Zamawiający 

 

li nie potwierdza jednoznacznie spełnienie wymagania 

 

 radiowa musi być skuteczną w 
odka drogi startowej lotniska. Promień ten wynika z 

by, w tym głównie służbę ratowniczą 
ci dyspozytorskiej. 



 

 

Odpowiedź nr 37: 
Maszt. 
 
Pytanie nr 38: 

Odpowiedź nr 38: 
Nie. 
 
 
Pytanie nr 39: 

 
Odpowiedź nr 39: 
Tak, pod warunkiem, że będzie realizował poł
radiowej służb wymienionych w pkt.4.12 SIWZ

 
Pytanie nr 40: 

Odpowiedź nr 40: 
Wartość 250 W odnosi się do zasilania stacji bazowej.

 
Pytanie nr 41: 

 
Odpowiedź 41: 
Nie. Dostawa musi być zgodna w wymaganiem zapisanym w SIWZ.
 
Pytanie nr 42: 

ż ędzie realizował połączenia z systaemami dyspozytorskiej ł
b wymienionych w pkt.4.12 SIWZ 

ę do zasilania stacji bazowej. 

ć zgodna w wymaganiem zapisanym w SIWZ. 

 

 

 

czenia z systaemami dyspozytorskiej łączności 

 

 



 

 

 
Odpowiedź nr 42: 
Karta pamięci może być zastosowana do przechowywania obrazów i wszelkich  innych 
danych pomocnych w wypełnianiu obowi
jest z możliwością zainstalowania dodatkowych aplikacji w  terminalach radiowych.

 
Pytanie nr 43: 

 
Odpowiedź nr 43: 
Tak, funkcja "DMO Repeater" oznacza, 
dostępna w radiotelefonie dorę
standardowy radiotelefon w trybie trankingowym (TMO) i bezpo
DMO Repeater. Funkcjonalność
dostępna jako opcja oprogramowania.

 
Pytanie nr 44: 

 
Odpowiedź nr 44: 
Tak, jedna licencja. 
 
Pytanie nr 45: 

 
Odpowiedź nr 45: 
Tak. Funkcja „Gateway „ „repeter” jako opcje oprogramowania oznacza, 
jest dostawa radiotelefonów posiadaj
uaktywnione dopiero po wykupieniu dodatkowych licencji programowych.

ć zastosowana do przechowywania obrazów i wszelkich  innych 
danych pomocnych w wypełnianiu obowiązków przez personel lotniska. Wymóg zwi

 zainstalowania dodatkowych aplikacji w  terminalach radiowych.

Tak, funkcja "DMO Repeater" oznacza, że funkcjonalność DMO Repeatera powinna  by
pna w radiotelefonie doręcznym. Radiotelefon powinie mieć moż

standardowy radiotelefon w trybie trankingowym (TMO) i bezpośrednim (DMO) lub jako 
DMO Repeater. Funkcjonalność DMO Reapter w radiotelefonach doręcznych powinna by

pna jako opcja oprogramowania. 

Tak. Funkcja „Gateway „ „repeter” jako opcje oprogramowania oznacza, ż
lefonów posiadających takie funkcjonalności które mog

uaktywnione dopiero po wykupieniu dodatkowych licencji programowych.

 

 zastosowana do przechowywania obrazów i wszelkich  innych 
zków przez personel lotniska. Wymóg związany 

 zainstalowania dodatkowych aplikacji w  terminalach radiowych. 

 

MO Repeatera powinna  być 
ć możliwość pracy jako 
średnim (DMO) lub jako 

cznych powinna być 

 

 

 

Tak. Funkcja „Gateway „ „repeter” jako opcje oprogramowania oznacza, że dopuszczalnym 
ści które mogą być 

uaktywnione dopiero po wykupieniu dodatkowych licencji programowych. 



 

 

 
Pytanie nr 46: 

 
 
Odpowiedź nr 46: 
Zamawiający informuje o oczywistej omyłce i dokonuje zmiany w SIWZ w pkt. 7.1.
W ten sposób, iż obecnie jest zapis:
7. Informacje o sposobie porozumiewania si
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania si
Wykonawcami. 

7.1. Zamawiający udzieli wyja
warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie pó
terminu składania ofert, pod warunkiem 
istotnych warunków zamówienia wpłynał do zamawiajacego nie póznie
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

A winno być: 
7. Informacje o sposobie porozumiewania si
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania si
Wykonawcami. 

7.1. Zamawiający udzieli wyja
warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie pó
terminu składania ofert, pod warunkiem 
istotnych warunków zamówienia wpłynał do zamawiajacego nie pózniej ni
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Ponadto Zamawiający wykreśla zapis :
„9.3.2.  Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszcz
Wykonawca posiada rachunek potwierdzaj
lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiony nie wcze

cy informuje o oczywistej omyłce i dokonuje zmiany w SIWZ w pkt. 7.1.
 obecnie jest zapis: 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
ń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania si

ący udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynał do zamawiajacego nie póznie
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
ń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania si

ący udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji 

otnych warunków zamówienia wpłynał do zamawiajacego nie pózniej ni
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

cy wykreśla zapis : 
 z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredyt

Wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych, 
ą Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesi

 

cy informuje o oczywistej omyłce i dokonuje zmiany w SIWZ w pkt. 7.1. 

cego z Wykonawcami oraz 
 lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z 

ści specyfikacji istotnych 
ż 6 dni przed upływem 

e wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynał do zamawiajacego nie pózniej niż do konca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

cego z Wykonawcami oraz 
 lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z 

ści specyfikacji istotnych 
ż 2 dni przed upływem 

e wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji 
otnych warunków zamówienia wpłynał do zamawiajacego nie pózniej niż do konca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

kredytowej w których 
środków finansowych, 

śniej niż 3 miesiące przed 



 

 

upływem terminu składania ofert. Ka
w/w dokumenty oddzielnie, a warunki musz
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana 
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnie
warunku przez Wykonawców składaj
dokumentów przez tego/tych Wykonawc
warunek).  

Wykonawca może polegać na zdolno
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiaj
do realizacji zamówienia, w szczególno
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb
nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowi

Jeżeli Wykonawca polega na zdolno
określonych w art. 26ust. 2b Ustawy p.z.p., Zamawiaj
banku lub spółdzielczej kasy oszcz
rachunek, potwierdzającej wysoko
kredytową Wykonawcy – dotyczą

W przypadku, gdy kwoty złoż
są w walucie innej niż PLN Zamawiaj
przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i
zamówienia dokona przeliczenia warto
zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.”

 
Pytanie nr 47: 

Odpowiedź nr 47: 
Oświadczenie, o którym mowa (zał
przy ofercie w przedmiotowym post
udzielania odpowiedzi przez Zamawiaj
Jednak zawsze zmiana postanowie
oferty, a tym samym wspomnianego o
powyższym Zamawiający nie wyra
 
Pytanie nr 48: 

 

upływem terminu składania ofert. Każdy z Wykonawców ubiegających się
w/w dokumenty oddzielnie, a warunki muszą spełniać wspólnie. W przypadku wspólnego 

ęcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana 
czna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnie

warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złoż
dokumentów przez tego/tych Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniaj

ć na zdolnościach finansowych innych podmiotów,
ą ących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezb
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne z
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie składa się w formie oryginału.

eli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 
lonych w art. 26ust. 2b Ustawy p.z.p., Zamawiający wymaga przedło

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmioty te posiadaj
ącej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolno

dotyczącej tych podmiotów. 

W przypadku, gdy kwoty złożonych przez Wykonawcę dokumentów finansowych wyra
ż PLN Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku znajdowania si

 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniają
zamówienia dokona przeliczenia wartości tych kwot z walut obcych na PLN przy 

redniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
dowym Unii Europejskiej.” 

wiadczenie, o którym mowa (załącznik nr 1 do SIWZ) składane jest przez Wykonawc
ofercie w przedmiotowym postępowaniu, i ma ono miejsce po fakcie zadawania pyta

udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego, które w istocie mogą zmienić
Jednak zawsze zmiana postanowień zawartych w SIWZ następuje wcześ
oferty, a tym samym wspomnianego oświadczenia przez Wykonawcę

ący nie wyraża zgody na zmianę zapisu w oświaczeniu.

ących się wspólnie składa 
 wspólnie. W przypadku wspólnego 

cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana 
czna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego 

 wystarczy złożenie tego (tych) 
/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają ten 

ciach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

dzie dysponował zasobami niezbędnymi 
c w tym celu pisemne zobowiązanie 

dnych zasobów na okres korzystania z 
 w formie oryginału. 

ciach finansowych innych podmiotów na zasadach 
cy wymaga przedłożenia informacji 

kredytowej, w którym podmioty te posiadają 
rodków finansowych lub zdolność 

 dokumentów finansowych wyrażone 
cy w celu oceny spełnienia warunku znajdowania się 

finansowej zapewniającej wykonanie 
ci tych kwot z walut obcych na PLN przy 

redniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

 

cznik nr 1 do SIWZ) składane jest przez Wykonawcę 
powaniu, i ma ono miejsce po fakcie zadawania pytań i 

ą zmienić zapisy w SIWZ. 
puje wcześniej niż złożenie 

wiadczenia przez Wykonawcę.  W związku z 
świaczeniu. 

 



 

 

Odpowiedź nr 48: 
Zamawiający stwierdza zaistnienie oczywistej omyłki pisarskiej i dokonuje zmiany w SIWZ i 
SIWZ w pkt. 11.6.1. 
W ten sposób, iż obecnie jest zapis:

„11.6.1. Dokumenty i o

A winno być: 
„11.6.1. Dokumenty i o

 
 
Pytanie nr 49: 

 
Odpowiedź nr 49: 
Wartość 250 W odnosi się do zasilania stacji bazowej.
 
Pytanie nr 50: 

cy stwierdza zaistnienie oczywistej omyłki pisarskiej i dokonuje zmiany w SIWZ i 

 obecnie jest zapis: 
11.6.1. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 8 SIWZ

11.6.1. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 9 SIWZ

ę do zasilania stacji bazowej. 

cy stwierdza zaistnienie oczywistej omyłki pisarskiej i dokonuje zmiany w SIWZ i 

wiadczenia wskazane w pkt. 8 SIWZ” 

SIWZ” 

 

 



 

 

 
Odpowiedź nr 50: 
1 i 2.  Stacja bazowa powinna zapewnia
rozważa możliwość instalacji dodatkowych aplikacji na  terminal wobec powy
planowana transmisja danych pakietowych oraz WAP umo
szybki dostęp do informacji o znaczeniu krytycznym.

3. Funkcja DMO Repeater nie oznacza jak stwierdzono w pytaniu "przesyłania komunikacji z 
trybu trankingowego do trybu bezpo

1 i 2.  Stacja bazowa powinna zapewniać usługę transmisji danych pakietowych  WAP
 instalacji dodatkowych aplikacji na  terminal wobec powy

planowana transmisja danych pakietowych oraz WAP umożliwi  użytkownikom w terenie 
p do informacji o znaczeniu krytycznym. 

eater nie oznacza jak stwierdzono w pytaniu "przesyłania komunikacji z 
trybu trankingowego do trybu bezpośredniego". Wyjaśniamy, że funkcja DMO Repeater 

 

pakietowych  WAP- port 
 instalacji dodatkowych aplikacji na  terminal wobec powyższego 

żytkownikom w terenie 

eater nie oznacza jak stwierdzono w pytaniu "przesyłania komunikacji z 
że funkcja DMO Repeater 



 

 

oznacza przesyłanie informacji pomi
bezpośrednim (DMO) za pośr
Funkcjonalność ta zapewnia 
 rozszerzenie  zasięgu pracy terminali pracuj
stacji bazowej. 

4.  Nie. Dostawa zgodnie z SIWZ

5. Zastosowanie tych samych w
i przewoźnych ma na celu zapewnienie, ze dla obu zastosowa
typy radiotelefonów, z tym samym interfejsem  u

6. Rozmiar 128 x 128 pikseli jest rozmiarem minimal
wyświetlaczach o większej rozdzielczo

7.  Jak w Ad.1 i Ad.2. odpowiedzi do pyt. 50.

8. Nie, wymaganie pozostaje. 

 
Pytanie nr 51: 

 
Odpowiedź nr 51: 
Nie. Radiotelfony o mocy 1W zapewniaj
pracującym w trybie bezpośrednim (DMO) w porównaniu z radiotelefonami o mocy 1.8 W 
jest to wymóg krytyczny dla zapewnienia ł
wymaganym obszarze  w odległo
 
Pytanie nr 52: 
W punktach 7.20., 9.18. oraz 13.15. (Zał
radiotelefonów przenośnych, mobilnych
uzyskania dodatkowych punktów wymaga trzech rozmiaró
alfanumerycznych (tryby: normalne, du
Pragniemy zwrócić uwagę, ze jest to cecha charakterystyczna i unikalna dla radiotelefonów 
marki SEPURA dla modeli STP8000, STP8X oraz SRG3900. Czy 
Zamawiający dopuszcza moż
która w znacznym stopniu faworyzuje konkretne rozwi
producenta? 
Alternatywnie czy Zamawiają
równoważnego pod względem funkcjonalno
realizacji np. dla radiotelefonu wyposa
dla rozmiarów wyświetlanych znakó
 
Odpowiedź nr 52: 

oznacza przesyłanie informacji pomiędzy radiotelefonami pracują
średnictwem radiotelefonu pracującego w trybie DMO Repeater. 

 ta zapewnia 
gu pracy terminali pracujących w trybie bezpośrednim, bez  po

4.  Nie. Dostawa zgodnie z SIWZ 

5. Zastosowanie tych samych wymogów co do funkcjonalności radiotelefonów stacjonarnych 
nych ma na celu zapewnienie, ze dla obu zastosowań zostaną dostarczone te same 

typy radiotelefonów, z tym samym interfejsem  użytkownika. 

6. Rozmiar 128 x 128 pikseli jest rozmiarem minimalnym. Wszelkie radiotelefony o 
ększej rozdzielczości są akceptowane. 

odpowiedzi do pyt. 50. 

 

Nie. Radiotelfony o mocy 1W zapewniają mniejsze zasięgi pomiędzy radiotelefonami 
średnim (DMO) w porównaniu z radiotelefonami o mocy 1.8 W 

jest to wymóg krytyczny dla zapewnienia łączności w sytuacji awarii systemu, jak równie
wymaganym obszarze  w odległości 9,3 km od środka dr

ch 7.20., 9.18. oraz 13.15. (Załącznik nr 1A do SIWZ) dotyczących wymaga
śnych, mobilnych ATEX oraz przewoźnych Zamawiaj
h punktów wymaga trzech rozmiarów wyświe

alfanumerycznych (tryby: normalne, duże, bardzo duże). 
ę, ze jest to cecha charakterystyczna i unikalna dla radiotelefonów 

marki SEPURA dla modeli STP8000, STP8X oraz SRG3900. Czy w zwią
dopuszcza możliwość rezygnacji z wymagania powyższej funkcjonalno

która w znacznym stopniu faworyzuje konkretne rozwiązanie produktowe konkretnego 

Alternatywnie czy Zamawiający przyzna maksymalna ilość punktów dla rozwi
ędem funkcjonalności, ale odmiennego, co do sposobu jego 

realizacji np. dla radiotelefonu wyposażonego w funkcje "zoom" 
wietlanych znaków? 

dzy radiotelefonami pracującymi w trybie 
cego w trybie DMO Repeater. 

 ta zapewnia  
średnim, bez  pośrednictwa 

ci radiotelefonów stacjonarnych 
ą dostarczone te same 

nym. Wszelkie radiotelefony o 

 

ędzy radiotelefonami 
rednim (DMO) w porównaniu z radiotelefonami o mocy 1.8 W - 

ci w sytuacji awarii systemu, jak również na 
środka drogi startowej. 

cznik nr 1A do SIWZ) dotyczących wymagań dla 
źnych Zamawiający w celu 

świetlanych znaków 

, ze jest to cecha charakterystyczna i unikalna dla radiotelefonów 
w związku z tym faktem 
ższej funkcjonalności, 

zanie produktowe konkretnego 

punktów dla rozwiązania 
ci, ale odmiennego, co do sposobu jego 



 

 

Tak. Akceptowalnym jest inny niż opisany w SIWZ sposób spienienia premiowanego 
wymagania zwiększania rozmiaru Trzcionki na wyświetlaczu terminala doręcznego. 

 
Pytanie nr 53: 
W punkcie 7.23. (Zalacznik nr 1A do SIWZ) dotyczącym wymagań dla radiotelefonów 
przenośnych Zamawiajacy w celu uzyskania dodatkowych punktów wymaga obsługi karty 
pamięci do 32 GB. Zwracamy się z prosba o podanie powodu, dla którego Zamawiajacy 
wymaga powyższej funkcjonalności i ocenia ją znacznie wyżej niż inne, dodatkowe funkcje. 
Pragniemy zwrocic uwagę, ze jest to cecha charakterystyczna i unikalna dla radiotelefonu 
marki SEPURA dla modelu STP8000. Zwracamy również uwagę, iż powyzsza 
funkcjonalność stanowi dodatkowe zagrozenie dla systemu lacznosci oraz sprzętu 
uzytkownikow z uwagi na możliwość wprowadzenia za pośrednictwem karty pamięci 
złośliwego oprogramowania w celu przejecia kontroli nad urządzeniem). 
Majac na uwadze powyższe zwracamy się z prosba do Zamawiajacego o wykreślenia 
wymogu zawartego w punkcie 7.23. 
 
Odpowiedź nr 53: 
Nie zgadzamy się na wykreślenie tego wymogu. Karta pamięci może być zastosowana do 
przechowywania obrazów i wszelkich  innych danych pomocnych w wypełnianiu 
obowiązków przez personel lotniska. Wymóg związany jest z możliwością zainstalowania 
dodatkowych aplikacji w  terminalach radiowych. 
 
Pytanie 54: 
W punkcie 8.4.(Zalacznik nr 1A do SIWZ) dotyczącym wymagań dla radiotelefonów 
mobilnych ATEX Zamawiajacy wymaga zastosowania obudowy w wykonaniu minimum IP 
67. Pragniemy zwrocic uwagę, ze jest to cecha charakterystyczna i unikalna dla radiotelefonu 
marki SEPURA dla modelu STP8X. Z uwagi na ten fakt zwracamy się z prosba do 
Zamawiajacego o zmiane powyższego wymogu i tym samym dopuszczenie do postepowania 
rozwiazan rownowaznych, spełniających pozostale wymagania dla radiotelefonów mobilnych 
ATEX,  innych producentow niż preferowany SEPURA, wyposażonych w obudowę w 
wykonaniu minimum IP 65. 
 
Odpowiedź nr 54: 
Tak .Zamawiający może dopuścić dostawę w miejsce wymaganych w SIWZ radiotelefonów 
doręcznych w wykonaniu ATEX w obudowach IP65. 

Nie. Zamawiane radiotelefony w wykonaniu ATEX przeznaczone są na wyposażenie 
personelu obsługującego Bazę Paliw Lotniczych i wykonującego operacje tankowania 
statków powietrznych i muszą być w wersji o możliwie najwyższym poziomie 
bezpieczeństwa jaki jest dostępny na rynku. 

 
 
Pytanie nr 55: 



 

 

 
Odpowiedź nr 55: 
Na podstawie art. 138 c ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiaj
innych dokumentów niż okreś
potwierdzających stwierdzenie spełnienie warunków udziału w post
niezbędne do oceny spełnienie przez wykonawców tych warunków. 
 
Pytanie nr 56: 

 
Odpowiedź nr 56: 
 
Tak. Będzie możliwość realizacji poł
dyspozytorskiej podmiotów wymienionych w pkt. 4.12 przy wykorzystaniu sie
PSTN budowanych w PL Lublin. Zamawiaj
zgody służb   na integracje wykorzystywanych przez te słu
dyspozytorskiej, z będącym przedmiotem zamówienia systemem radiowej ł
dyspozytorskiej instalowanej na lotnisku PL Lublin w 
częstotliwości jakie wykorzystuj
Regulacji Telekomunikacji. 

a podstawie art. 138 c ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający może żądać przedstawienia tak
ż określone w przepisach wydanych na podst. Art. 25 ust. 2 

cych stwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, je
dne do oceny spełnienie przez wykonawców tych warunków.  

ść realizacji połączeń systemu TETRA z sieciami  radiowej ł
dyspozytorskiej podmiotów wymienionych w pkt. 4.12 przy wykorzystaniu sie
PSTN budowanych w PL Lublin. Zamawiający jest w posiadaniu pisemnych deklaracji  

b   na integracje wykorzystywanych przez te służby systemów radiowej ł
ę ącym przedmiotem zamówienia systemem radiowej ł

dyspozytorskiej instalowanej na lotnisku PL Lublin w Świdniku.  Informacja o zakresach 
ci jakie wykorzystują wymienione w pkt.4.12 służby dostępna jest w Urz

 

 

żą ć przedstawienia także 
lone w przepisach wydanych na podst. Art. 25 ust. 2 

ępowaniu, jeżeli jest to 

 

 systemu TETRA z sieciami  radiowej łączności 
dyspozytorskiej podmiotów wymienionych w pkt. 4.12 przy wykorzystaniu sieci VPN lub 

cy jest w posiadaniu pisemnych deklaracji  
by systemów radiowej łączności 

cym przedmiotem zamówienia systemem radiowej łączności 
widniku.  Informacja o zakresach 

ępna jest w Urzędzie 



 

 

 
Pytanie nr 57: 

 
 Odpowiedź nr 57: 
 
Podtrzymujemy ważność zapisu  3 minuty. Zamawiaj
 
Pytanie nr 58: 

Odpowiedź nr 58: 
Infrastruktura PL Lublin aktualnie jest w budowie i nie s
serwerów oraz standardy komunikacyjne jakie  b

 
Pytanie nr 59: 
Dotyczy Punktu 4 „Wymagania dla systemu radiokomunikacyjnego
Podpunkt 12. „Stanowisko dyspozytorskie musi umo
przez 
operatora z jednostkami: 
·  Państwowej straży pożarnej i dalej
Czy Zamawiający posiada stosowne zgody/umowy na realizacj
radiowych wymienionych służ
wymagane do zestawienia tych poł
 
Odpowiedź nr 59: 
Tak. Zamawiający jest w posiadaniu 
w pkt 4.12 SIWZ  na integracje wykorzystywanych przez te słu
łączności dyspozytorskiej, z bę ą
dyspozytorskiej instalowanej na lotnisku PL Lublin w 
jeden kanał łączności każdej ze słu
wykorzystują wymienione w pkt.4.12 słu
Telekomunikacji 
 
Pytanie nr 60: 
Pytanie do podpunktu 14 „System ł
PSTN z interfejsem 1xBRA i VoIP
Czy Zamawiający może wskaza
do tej komunikacji? 
 
Odpowiedź nr 60: 
Zamawiający nie wskazuje w tre
wymaganie integracji systemów radiowej ł
Pkt.4.12 SIWZ,               z zamawianym systemem realizowanym w technologii  TETRA , w 
związku  nie rozumie pytania dotycz
instalację w terminalu PL Lublin.

ść zapisu  3 minuty. Zamawiający gwarantuje redundancj

Infrastruktura PL Lublin aktualnie jest w budowie i nie są ostateczne zdecydowane  typy 
serwerów oraz standardy komunikacyjne jakie  będą ostatecznie użytkowane.

Wymagania dla systemu radiokomunikacyjnego” 
Stanowisko dyspozytorskie musi umożliwiać nawiązanie poł

żarnej i dalej”. 
cy posiada stosowne zgody/umowy na realizację połączeń na kanałach

żb i czy Zamawiający może podać parametry charakterystyczne
wymagane do zestawienia tych połączeń? 

cy jest w posiadaniu pisemnych deklaracji  zgody służ
w pkt 4.12 SIWZ  na integracje wykorzystywanych przez te służby systemów radiowej 

ci dyspozytorskiej, z będącym przedmiotem zamówienia systemem radiowej ł
anej na lotnisku PL Lublin w Świdniku. Integracją

ś żdej ze służb. Informacja o zakresach czę
 wymienione w pkt.4.12 służby dostępna jest w Urzę

System łączności radiowej musi być wyposażony w bram
interfejsem 1xBRA i VoIP” 

e wskazać producenta i typ centrali PSTN, która ma by

cy nie wskazuje w treści ogłoszenia sposobu w jaki dostawca zrealizuje 
wymaganie integracji systemów radiowej łączności dyspozytorskiej służb wymienionych w 
Pkt.4.12 SIWZ,               z zamawianym systemem realizowanym w technologii  TETRA , w 

zku  nie rozumie pytania dotyczącego producenta i typu centrali PSTN. Plan przewiduje 
 w terminalu PL Lublin. 

 

cy gwarantuje redundancję zasilania. 

 

 ostateczne zdecydowane  typy 
żytkowane. 

zanie połączeń radiowych 

na kanałach 
parametry charakterystyczne 

pisemnych deklaracji  zgody służb wymienionych                
żby systemów radiowej 

cym przedmiotem zamówienia systemem radiowej łączności 
widniku. Integracją ma być objęty 

b. Informacja o zakresach częstotliwości jakie 
pna jest w Urzędzie Regulacji 

ony w bramę do sieci 

producenta i typ centrali PSTN, która ma być wykorzystana 

ci ogłoszenia sposobu w jaki dostawca zrealizuje 
żb wymienionych w 

Pkt.4.12 SIWZ,               z zamawianym systemem realizowanym w technologii  TETRA , w 
cego producenta i typu centrali PSTN. Plan przewiduje 



 

 

 
Pytanie nr 61: 
Pytanie do Punktu 6 podpunkt 1 opisującego „Wymagania dla radiotelefonów przenośnych z 
pełną klawiaturą alfanumeryczną standardu TETRA”, który wskazuje wymóg obsługi pasma 
380-430 MHz natomiast Punkt 8 podpunkt 1 opisujący „Wymagania dla radiotelefonów 
mobilnych standardu TETRA spełniających wymagania II 2G EX ib IIC T4 ATEX” wskazuje 
wymóg obsługi pasma 410 – 430 MHz. 
Czy Zamawiający świadomie wskazał dwa różne pasma dla obu rodzajów 
radiotelefonów, czy też był to błąd drukarski? 
 
 
Odpowiedź nr 61: 
Tak . Wskazanie odrębnego zakresu pasma dla przenośnych radiotelefonów w wykonaniu 
AREX  jest świadomym. Radiotelefony w wykonaniu ATEX są przeznaczone dla personelu 
obsługującego Bazę Paliw i wykonującego operacje tankowania statków powietrznych  i z 
tego powodu muszą stanowić odrębną grupę. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


