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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę wraz z montaŜem trzech zestawów radarowych na jednostki 
pływające Urzędu Morskiego w Szczecinie” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/56/10 
 
 
Dnia  10 listopada 2010r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści: 
 
 

1. Prosimy o okre ślenie bud Ŝetu przeznaczonego na realizacj ę przedmiotowego 
zamówienia. 

2. Czy Zamawiaj ący akceptuje menu dostarczanych urz ądzeń w języku angielskim? 
3. Czy Zamawiaj ący wymaga certyfikatu uznania typu wydanego przez t owarzystwo 

klasyfikacyjne dla urz ądzeń dostarczanych w przedmiotowym post ępowaniu? Je śli 
tak, certyfikat jakiego towarzystwa jest wymagany? 

4. Czy Zamawiaj ący akceptuje rozwi ązanie polegaj ące na dostawie do wymaganych 
urządzeń zewnętrznej anteny GPS poł ączonych z dostarczanymi urz ądzeniami z 
wykorzystaniem protokołu NMEA? 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759.) Zamawiający, w związku z prośbą 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w 
przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Odpowied ź na pytanie 1  
 
Zamawiający informuje, Ŝe wartość zamówienia w przedmiotowym postępowaniu jest 
mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. Wartość 
zamówienia nie przekracza ani nie stanowi równowartości kwoty 125 000 euro – (dla dostaw 
lub usług). 
Ponadto Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art.86 ust.3 ustawy Pzp - bezpośrednio przed 
otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Odpowied ź na pytanie 2  
 
Tak, Zamawiający akceptuje menu dostarczanych urządzeń w języku angielskim. Oprócz 
języka angielskiego wymagane jest zainstalowane w urządzeniach menu w języku polskim 
zgodnie z Rozdziałem XIV Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowied ź na pytanie 3  
 
Nie, certyfikat uznania typu, wydawany przez towarzystwo klasyfikacyjne nie jest wymagany. 
 
 
Odpowied ź na pytanie 4  
 
Tak, Zamawiający akceptuje rozwiązanie polegające na podłączeniu zewnętrznej anteny 
GPS lub DGPS z urządzeniami z wykorzystaniem protokołu NMEA  
 
 


