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Lublin, dnia 08.06.12r.

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 39:

Odpowiedz nr 39:

Zamawiający działa na postawie art. 7 ust. 1 ustawy pzp.

Pytanie nr 40:

Wywiedziony w tym pytaniu wniosek jest nielogiczny. Zamawiający oczekuje, że przed
podpisaniem umowy dostawca zaprezentuje swoje rozwiązanie i jego funkcjonalności w
formie ”demo” lub , co jest wyraźnie zaznaczonym na działających analogicznych do
zamówienia systemach zainstalowanych u innego użytkownika, co w całości współgra z
formalnym wymaganiem dotyczącym doświadczenia-referencji z przeprowadzonych przez
dostawcę analogicznych instalacji w przeszłości.

Pytanie nr 41:
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Odpowiedz nr 41:

Zamawiający za lokalny system DCS uważa taki , którego obsługujące system serwery są
zainstalowane w jego siedzibie i podlegają jego administracji.

Pytanie nr 42:

Odpowiedz nr 42:

Odpowiedź zawiera odpowiedź na pytanie Nr 41.

Pytanie nr 43:

Odpowiedz nr 43

Podane wymiary wynikają z  konieczności  ich synchronizacji z projektem ‘mebli” w których
mają być instalowane. Specyfikacja dwóch stanowisk selfcheck-in została uzupełniona.

W związku z tym Zamawiający przedłuża czas składania ofert do dnia 02.07.2012r.

Pytanie nr 44:



3

Odpowiedz nr 44

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu „ łatwość integracji” nie jest przedmiotem
oceny oferty.

Pytanie nr 45:

Odpowiedz nr 45

Zamawiający oczekuje, że rozwiązanie zapewni  wsparcie dla odprawy on-line w sposób
umożliwiający wprowadzane zmiany na urządzeniach typu - telefon komórkowy, tablet.
Informacje powinny być dostępne w sposób ciągły w systemie DCS czyli bez niepotrzebnej
zwłoki.

Pytanie nr 46:

Szybkość mierzona  przeciętnym czasem wykonania jednej operacji odprawy pasażera i jego
bagażu rejestrowanego i  statystycznie liczoną ilością pomyłek operatora wymagających
powtórzenia operacji.

Odpowiedz nr 46

Pytanie nr 47:

Odpowiedz nr  47:

Zamawiający zapis „…system musi posiadać jako konfigurowalną opcję funkcję Check-in na
platformie CUSS…” rozumie, że funkcje te mają być dostępne w dostarczanym systemie w
chwili jego dostawy i instalacji.

Pytanie nr 48:
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Odpowiedz nr 48

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  Dla Zamawiającego zapis
”…możliwość..” oznacza  takie działanie tej funkcjonalności, które zapewni możliwość
umieszczenia  danych AIP pasażera lub nie, a ich nieumieszczenia nie będzie blokowało
dalszych kroków wykonywanych przez operatora na tej aplikacji.

Pytanie nr 49:

Odpowiedz nr 49

Wybór najkorzystniejszego( zgodnego z zaleceniami AHM) TRIM-u powinien gwarantować
system. Wzory wyliczania powinien zawierać system. Dane niezbędne do wyliczania (
optymalizowania) TRIM-ów dla poszczególnych typów samolotów powinien w swojej bazie
zawierać system. Korygujące dane poszczególnych egzemplarzy samolotów wykonujących
rejsy do i z PL Lublin Zamawiający przekaże dostawcy i będzie je uzupełniał na bieżąco.

Pytanie nr 50:

Odpowiedz nr 50

Nie wszystkich, a jedynie tych, których systemy rezerwacyjne będą przez platformę CUSS
zintegrowane z DCS.

Pytanie nr 51:
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Odpowiedz nr 51

Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie Nr 43.

Pytanie nr 52:

Odpowiedz nr 52

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Wskazanie platformy Microsoft Windows
wynika z faktu posiadania przez Zamawiającego personelu administrującego systemami IT
przeszkolonego dla  tego środowiska .Zamawiający nie przewiduje w związku z dostawą
zamawianych systemów zmian kadrowych na stanowiskach administratorów na osoby
przeszkolone do pracy w innych środowiskach.

Pytanie nr 53:

Odpowiedz nr  53

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu oceny ofert. Wskazany sposób oceny nie
dyskryminuje żadnej  oferty spełniającej wymagania.



6

Pytanie nr 54:

Odpowiedz nr 54

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 55:

Odpowiedz nr 55

Tak. Zamawiający potwierdza nie zmienność zapisu.

Pytanie nr 56:

Odpowiedz nr 56

Zamawiający nie narzuca ( nie może narzucić) dostawcy szczegółów rozwiązań jakie on
zastosuje dla wypełnienia   tego wymagania.

Pytanie nr 57:

Odpowiedz nr 57

Wymagania IATA zapisane w aktualnym AHM

Pytanie nr 58:

Odpowiedz nr  58:



7

Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 59:

Odpowiedz nr  59:

Tak. System ma mieć moduł reklam.

Pytanie nr 60:

Odpowiedz nr  60:

Tak. Na każdym stanowisku check-in ma być zlokalizowana stacja operatorska systemu DCS,
a integracja systemów DCS i FIDS powinna zapewnić realizację tej funkcjonalności

Pytanie nr 61:

Odpowiedz nr  61:

Zgodnie z literalnym brzmieniem zapisu system powinien pozwalać na  dołączenie do niego
modułu obsługującego kierowanie informacji do personelu…

Pytanie nr 62:

Odpowiedz nr 62

Protokół wymiany informacji z centralą telefoniczną dla systemu IVR zgodny z protokołem
SIP.

Pytanie nr 63:
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Odpowiedz nr  63:

Tak. System FIDS ma przejąć funkcje FIS w podanym w SIWZ zakresie.

Pytanie nr 64:

Odpowiedz nr  64

Zamawiający potwierdza nie zmienność zapisów.

Pytanie nr 65:

Odpowiedz nr 65

Zamawiający potwierdza nie zmienność zapisów.

Pytanie nr 66:
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Odpowiedz nr 66

Zamawiający potwierdza niezmienność zapisów

Pytanie nr 67:

Odpowiedz nr 67

Zamawiający potwierdza niezmienność zapisów.

Pytanie nr 68:

Odpowiedz nr 68

Użytkowany w PL Lublin system METAR  może w przyszłości  otrzymywać i
przetwarzać dane z innych systemów śledzących migrację ptactwa w rejonie lotniska
Lublin ( np. z systemu radarowego) . Zamawiający wymaga od systemu FIS możliwości
pobierania z systemu METAR również tych danych i publikowania w sposób
analogiczny jak dane pogodowe.

Pytanie nr 69:
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Odpowiedz nr  69

Zamawiający zapis rozumie jako „…musi współpracować..” z systemem DOS
zainstalowanym w obiekcie Zamawiającego. Tym systemem jest  ABC-Venas.

Pytanie nr 70:

Odpowiedz nr 70

Zamawiający potwierdza niezmienność zapisów. Uzasadnienie w odpowiedzi na pytanie   Nr
52.

Pytanie nr 71:

Odpowiedz nr 71

Zamawiający potwierdza niezmienność zapisów.

Pytanie nr 72:

Odpowiedz nr 72

Tak jak brzmi zapis. System FIS powinien przyjmować i generować wiadomości     typu
B przesyłane z jednej z platform  Sitatex, Arinc Avinet. Zamawiający wskaże dostawcy
konkretną wybraną przez siebie platformę.
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Pytanie nr 73:

Czy dostawca DCS ma zapewnić integracje z BHS ( zapis  z zał. 1 A DCS „Lokalny
system DCS – Założenia: Łatwą integracja z systemem BHS) i jeżeli tak,  to czy
Zamawiający zapewnia SDK systemu bagażowego ?

Odpowiedz nr 73

Tak . DCS ma zapewnić integracje z DCS z  BHS. Zamawiający nie zapewnia SDK
systemu BHS , ale dostarczy informacje techniczne umożliwiające dostawcy  wykonanie
interfejsu do systemu BHS

Pytanie nr 74:

Zał. 1 A DCS – „Ewentualny Link do SITA WORLDTRACER”. Czy taki link jest
wymagany czy nie ?

Odpowiedz nr  74

Tak. Link do SITA WORLD TRACER” jest wymagany

Pytanie nr 75.

Zał. 1 A DCS - „Rozwiązanie dla rejsów typu „CODE SHARE” lub „ CHANGE OF
GAUGE”. Jakiego konkretnie „rozwiązania” oczekuje zamawiający w tym zakresie ?

Odpowiedz nr 75

Od systemu DCS Zamawiający oczekuje  wsparcia dla rejsów CHANGE OF GAUGE przy
założeniu, że dostarczony system DCS zapewnia obsługę rejsów w standardzie master  flight

Pytanie nr 76

Zal. 1 A DCS – „Mobile Check-in”. Jakie konkretnie funkcje ma spełnić Wykonawca w
tym zakresie?

Odpowiedz nr 76

Zamawiający oczekuje, że rozwiązanie zapewni  wsparcie dla odprawy on-line w sposób
umożliwiający wprowadzane zmiany na urządzeniach typu - telefon komórkowy, tablet.
Informacje powinny być dostępne w sposób ciągły w systemie DCS czyli bez niepotrzebnej
zwłoki.

Pytanie nr 77
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Zał. 1 A DCS- Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „Elektroniczna obsługa biletowa dla
pasażerów korzystających z innych systemów rezerwacji w trybie online z możliwością
odprawienie na więcej niż trzy odcinki w czasie trwania jednej podróży”.

Odpowiedz nr  77

Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia dla podróżujących w ramach jednego
przewoźnika bądź sojuszu na więcej niż trzy odcinki z uwzględnieniem rejsów typu CODE
SHARE.

Pytanie nr 78

Zał. 1 A DCS - Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „System musi posiadać jako
konfigurowalną opcję funkcję Check-in na platformie CUSS”

Odpowiedz nr 78

Zamawiający  oczekuje ,iż  system DCS będzie posiadał wsparcie dla kiosków
samoobsługowych zgodnych z dyrektywami IATA CUSS oraz będzie posiadał
funkcjonalność „włącz /wyłącz”

Pytanie nr 79

Co oznacza określenie  Zamawiającego „ konfigurowalna opcja „ w zakresie funkcji
DCS ?

Odpowiedz nr 79

Konfigurowalna opcja w zrozumienie Zamawiającego to  opcja, z której może skorzystać w
dowolnym momencie użytkowania systemu DCS na zasadach włącz / wyłącz .

Pytanie nr 80

Czy zapis „opcja” w systemie DCS oznacza że ta funkcja może być dostarczona przez
Wykonawcę ale nie musi ?

Odpowiedz nr 80

Tak. „Opcja” w systemie DCS oznacza że ta funkcja może być dostarczona przez
Wykonawcę ale nie musi.
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Pytanie nr 81:

Zał. 1 A DCS- Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „system musi posiadać aktywny link do
następujących systemów rezerwacji Amadeus old BA, Amadeus Altea, KLM (codeco),
Lufthansa System, Sabre , SITA”. Czym taki link ma się charakteryzować aby spełnił
wymagania Zamawiającego?

Odpowiedz nr 81

Zamawiający podtrzymuje wymaganie, które należy rozumieć dosłownie.

Pytanie nr 82:

Zał. 1 A DCS – „system musi posiadać jako konfigurowalną opcje moduł zarządzania
listami PNL dla turoperatorów.” Listy PNL są dokumentami poufnymi podlegającymi
pod zapisy ustawy o „Ochronie danych osobowych”, więc w jakim zakresie Wykonawca
ma zapewnić zarządzanie takimi listami i jak to się odbywać w systemie ?

Odpowiedz nr 82

Zamawiający podtrzymuje wymaganie, które należy rozumieć dosłownie,
funkcjonalność ta musi być zgodną z wymaganiami ustawy o ochronie danych
osobowych.

Pytanie nr 83:

Zał. 1 A DCS – „system musi posiadać jako konfigurowalną opcję link do systemu
World Tracer.”. Czy Wykonawca ma zapewnić link czy opcję czyli możliwość takiej
funkcjonalności ?

Odpowiedz nr 83

Wykonawca ma zapewnić link do systemu World Tracer, łącznie z jego konfiguracją.
Zamawiający zapewni prawo do korzystania z systemu World Tracer.

Pytanie nr 84:

Zał. 1 A DCS – „Zgodność z nowymi regulacjami odprawy pasażerów. Prosimy o
wskazanie przez Zamawiającego „nowych regulacji” dla systemu DCS.

Odpowiedz nr 84

Zamawiający zapis „nowych regulacji” rozumie jako zgodnych z najnowszym
wydaniem AHM

Pytanie nr 85:

Zał. 1 A DCS – „Kalkulacja wymaganych kontenerów wymaganych dla poczty lub
bagażu (funkcja klasy) i pasażerów transferowych.” Co oznacza zapis „funkcja klasy”
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?

Odpowiedz nr 85

Dostarczony system DCS ma zapewnić  wparcie dla bagażu , ładunku CARGO  oraz
pasażerów transferowych z zachowaniem ich klas podróży.

Pytanie nr 86:

Zał. 1 A DCS – „Automatyczna dystrybucja załadunku”,  „Automatyczna dystrybucja
załadunku dla każdego typu samolotu”. Jaką automatyzację wymaga Zamawiający w
tym zakresie – prosimy o sprecyzowanie wymagań ?

Odpowiedz nr 86

Automatyczna dystrybucja załadunku dla każdego typu samolotu” rozumiane jest przez
Zamawiającego jako automatyczne przeliczenie przez system optymalnego ciężaru
bagażu rejestrowanego skierowywanego do danego bagażnika samolotu

Pytanie nr 87:

Zał. 1 A DCS – „Planowanie załadunku na całej drodze przelotu”. Na czym takie
planowanie polega wg. Zamawiającego i jak ma być zrealizowane przez Wykonawcę w
systemie DCS ?

Odpowiedz nr 87

Dla rejsów innych niż docelowe ( z międzylądowaniem handlowym) system powinien
dawać możliwość wyliczenia jaka ilość ładunku może być ulokowana w danym
bagażniku samolotu w czasie jego załadunku w porcie tranzytowym.

Pytanie nr 88:

Zał 1 A DCS – Warunki Zamawiającego wymienione w części dot. dostawy urządzeń
takie jak „Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca
nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych” lub

• Wymiary nie więcej niż: D = 278 mm, w = 206 mm, h = 191 mm

• Waga: maksymalnie :8 kg (17,6 lbs)

lub podobne wymienione wymagania wskazują jednoznacznie na dostawę sprzętu
konkretnego producenta. Prosimy o potwierdzenie że wymienione w załączniku
urządzenia i ich szczegółowe parametry techniczne są jedynie urządzeniami
referencyjnymi a Wykonawca może dostarczyć urządzenia o podobnych walorach
technicznych innych producentów.
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Odpowiedz nr 88

Zamawiający potwierdza , że wymienione w załączniku urządzenia i ich szczegółowe
parametry techniczne są jedynie urządzeniami referencyjnymi, a Wykonawca może
dostarczyć urządzenia o podobnych parametrach technicznych i analogicznych
funkcjonalnościach .

Pytanie nr 89:

Zał 1 A DCS – „Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę, realizowna w miejscu
instalacji sprzętu z gwarantowanym przez producenta serwera zakończonym czasem
naprawy do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia (wymagane oświadczenie
producenta serwera ), w razie awarii dyski zostają u zamawiającego”. Czy Zamawiający
dopuszcza spełnienie wymogu przez dostawcę lub dystrybutora serwera w zamian za
oświadczenie producenta (naprawa w ciągu jednego dnia i tak nie może być
zrealizowana przez producenta – w Polsce nie produkuje się takich serwerów – a
oświadczenie staje się w ten sposób  „pustą deklaracją” gdyż wspomniana „robocizna”
będzie częścią prac Wykonawcy a nie producenta) ?

Odpowiedz nr 89

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.

Pytanie nr 90:

Zał. 1 A DCS – „Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami
producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie
producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta,
potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.”. Czego ma dotyczyć „oświadczenie
producenta” jeżeli spełniony będzie warunek Zamawiającego  „Dostarczony sprzęt musi
być fabrycznie nowy, musi pochodzić oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek
polski” i będzie posiadał wymagane gwarancje ?

Odpowiedz nr 90

Producent musi oświadczyć, że elementy, z których są zbudowane dostarczane serwery
są jego produkcji lub przez niego certyfikowane w aspekcie kompatybilności i jakości.

Pytanie nr 91:

Zał. 1 A DCS – Czemu ma służyć wymóg Zamawiającego ” Gwarancja na cały
oferowany sprzęt obejmująca części i robociznę może być realizowana bezpośrednio
przez producenta komputera z pominięciem Dostawcy . (oświadczenie podpisane przez
prawomocnego przedstawiciela producenta sprzętu ). Prosimy o zmianę zapisów w
załączniku 1 A DCS dotyczących „oświadczeń” producenta lub przedstawiciela w celu
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ujednolicenia wymagań (wystarczyłby wymóg legalności sprzętu z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego producenta).

Odpowiedz nr 91

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie nr 92:

W załączniku „Załącznik 1A funkcjonalność” Zamawiający dopuszcza nie spełnienie
warunku dostawy niektórych funkcji pod rygorem przyznania zero punktów - „Jeżeli
system spełnia bez zastrzeżeń daną funkcjonalność, Wykonawca winien wpisać „TAK”,
jeżeli  nie spełnia winien wpisać „NIE” i „Za każdą odpowiedz „TAK” Zamawiający
przyzna 1 pkt, a za odpowiedź „NIE” wykonawca otrzyma 0 pkt. Natomiast w
Załącznikach 1A DCS, 1B FIDS i 1C FIS za brak dostawy takich samych funkcji
Zamawiający odrzuca automatycznie złożoną ofertę „W celu potwierdzenia, że
oferowany system jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest wpisać  przy każdym parametrze słowo „TAK” jako potwierdzenie
spełnienia parametru.” i „Niespełnienie któregokolwiek parametru będzie skutkować
odrzuceniem oferty.”. Prosimy o ujednolicenie zapisów i warunków które musi spełnić
Wykonawca pod rygorem unieważnienia jego oferty (jak napisano w wymaganiach raz
jest wymóg opcjonalny a zarazem obligatoryjny tej samej funkcjonalności).

Odpowiedz nr 92

Te funkcjonalności, które w  wymaganiach są określone jako opcja podlegają ocenie i
ich brak nie dyskwalifikuje oferty.

Pytanie nr 93:

Zał. 1C FIS – „System powinien być dostępny w dwóch językach: polskim i
angielskim.”. W ruchu lotniczym i zarzadzania lotniskiem jęz. angielski jest językiem
obowiązkowym zarówno w komunikacji głosowej jak i automatycznej (w tym pomiędzy
systemami informatycznymi) i zapisy w systemie zgodne z IATA, AHS itp. sa w języku
angielskim. Jak Wykonawca ma rozumieć „dostępność systemu FIS w języku polskim”?

Odpowiedz nr 93

Dosłownie jak zapisano w tym wymaganiu.

Pytanie nr 94:

Zał. 1C FIS – „Wszystkie funkcjonalności muszą być spełnione na dzień składania
ofert”. Zapis wydaje zbyt rygorystyczny i wskazuje na dostawcę, który w 100%  spełnia
wymagania Zamawiającego. Prosimy o zmianę zapisu na „na dzień uruchomienia
systemu”.

Odpowiedz nr 94
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 95:

Zał. 1 C FIS - „Wszystkie funkcjonalności muszą być spełnione na dzień składania
ofert”. Prosimy Zamawiającego o zapewnienie, że są na rynku co najmniej dwaj
producenci systemów FIS którzy spełniają w 100% wymagania Zamawiającego co
będzie stanowiło potwierdzenie o zachowaniu przez Zmawiającego warunków uczciwej
konkurencji przy ogłoszeniu przetargu otwartego.

Odpowiedz nr 95

Zamawiający działa na postawie art. 7 ust. 1 ustawy pzp.

Pytanie nr 96:

Zał. 1 C FIS – „Do systemów dostarczających dane zewnętrzne powinien należeć system
przesyłający wiadomości typu B (Sita, Sitatex, Arinc Avinet)”. Jak Wykonawca ma
rozumieć wymagania Zmawiającego w powyższym zakresie ?

Odpowiedz nr  96

Tak jak brzmi zapis. System FIS powinien przyjmować i generować wiadomości     typu
B przesyłane z jednej z platform  Sitatex, Arinc Avinet. Zamawiający wskaże dostawcy
konkretną wybraną przez siebie platformę.

Pytanie nr 97:

Zał. 1 C FIS – „ Statystyki przekazywane okresowo do ULC oraz GUS”. Prosimy
Zamawiającego o podanie szczegółowych warunków technicznych i operacyjnych
takiego przekazu.

Odpowiedz nr 97

Generowane przez system statystyki okresowe wymagane przez ULC i GUS powinny
być dostępne w formacie pozwalającym na ich przesłanie do ULC i GUS drogą
elektroniczną  siecią otwartą

Pytanie nr 98:

Zał. 1 C FIS – „Możliwość zarządzania zasobami ludzkimi oraz sprzętowymi (w
aspekcie operacyjnym portu lotniczego) w module planowania z automatycznym
przypisywaniem do wykonywania określonych czynności lub funkcji zgodnie z
uprawnieniami, szkoleniami lub przeznaczeniem przy określonym rejsie”. Czy
Zamawiający wymaga aby system FIS posiadał moduł Zarządzania zasobami ludzkimi
typu HRM i był sprzęgnięty automatycznie z kalendarzem ? Prosimy o doprecyzowanie
wymagań w tym zakresie.

Odpowiedz nr 98



18

Wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności modułu zarządzania zasobami
ludzkimi są jednoznacznie opisane w SIWZ oraz załącznikach.

Pytanie nr 99:

Zał. 1 C FIS – „System musi być zgodny z Polskim prawodawstwem a w szczególności
z obowiązującymi przepisami prawa pracy na dzień odbioru systemu”. System FIS ma
być zgodny z przepisami IATA i  ICAO jako podstawy zarzadzania ruchem lotniczym.
W jakim miejscu system FIS ma być zgodny z polskim prawem a przede wszystkim z
Kodeksem Pracy ?

Odpowiedz nr 99

W module wspomagającym planowanie wykorzystania zasobów pracowniczych .
Planowany przy użyciu tego modułu czas pracy personelu musi uwzględniać aktualne
regulacje  KP.

Pytanie nr 100:

Zał. 1 C FIS – „System musi być zgodny z Polskim prawodawstwem a w szczególności
z obowiązującymi przepisami prawa pracy na dzień odbioru systemu”. Prosimy
Zamawiającego o wskazanie minimum dwóch producentów systemu FIS którzy
spełniają ten warunek ?

Odpowiedz nr 100

Zamawiający działa na postawie art. 7 ust. 1 ustawy pzp.

Pytanie nr 101:

Zał. 1 C FIS –„System musi umożliwić dostęp do danych służbom „mundurowym”
a szczególności : SOL,  SG,  UC”. System FIS jest systemem krytycznym dla lotniska.
W jakim zakresie służby miałyby mieć dostęp do FIS (proszę o szczegółowe wskazanie
zakresu i trybu dostępu) ?

Odpowiedz nr 101

Służby mundurowe SOL, SG. UC powinny mieć bierny dostęp do informacji
generowanych przez FIS na pojedynczych stacjach roboczych dostarczonych im przez
Zamawiającego .

Pytanie nr 102:

Zał. 1 C FIS – „System musi mieć możliwość dostępu do danych na pokładzie statku
powietrznego jak i w obrębie terminala pasażerskiego”. Do jakich danych na pokładzie
statku powietrznego system FIS ma mieć dostęp ?

Odpowiedz nr 102
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W rozumieniu Zamawiającego system FIS powinien mieć dostęp do wszystkich
przetwarzanych w nim danych.

Pytanie nr 103:

Zał. 1 C FIS – „Dodatkowym atutem będzie wspieranie przez system propagowania
informacji o BHP  w formie definiowalnych haseł związanych z BHP  losowo
wybieranych i umieszczanych  w stopce każdego raportu generowanego za
pośrednictwem systemu”. Co oznacza, że spełnienie tego wymogu będzie „dodatkowym
atutem (nie ma w tym względzie punktacji). W którym miejscu systemu ma być ta
funkcja przypisana ?

Odpowiedz nr 103

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z załącznika 1 C do SIWZ ww. zapisu w
całości.

Pytanie nr 104:

Zał. 1 C FIS –

Moduł danych słownikowych powinien umożliwiać określenie
dostępnych w porcie lotniczym stanowisk postojowych oraz powiązania
ich z odpowiednimi płytami postojowymi. Dodatkowo powinna istnieć
możliwość określenia:

· nazwy płyty postojowej,

· szerokości płyty postojowej, itd….

Prosimy Zamawiającego o podanie powyższych danych lub określenia terminu ich
przekazania Wykonawcy w celu uzupełnienia danych słownikowych .

Odpowiedz nr 104

Zamawiający wymaga istnienia w dostarczanym systemie takiej możliwości.
Zamawiający aktualnie jest w budowie, po której zakończeniu możliwym będzie
precyzyjne określenie tych danych i uzupełnienie ich w bazie słownikowej systemu.

Pytanie nr 105:

Zał. 1 C FIS – „Dodatkowym atutem będzie możliwość prowadzenia szczegółowych
danych  o statkach powietrznych zawierających takie informacje jak:” . O jakim
dodatkowym atucie Zamawiający wspomina w tym punkcie (brak jest punktacji w tym
zakresie) ?

Odpowiedz nr 105

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z załącznika 1 C do SIWZ ww. zapisu w
całości.
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Pytanie nr 106:

Zał. 1 C FIS – „Zarządzanie sprzętem i zasobami ludzkimi. Moduł ten ma zapewnić
intuicyjne planowanie i zarządzanie zadaniami oraz zasobami, przeznaczony dla służb
działających w obrębie lotniska…”. Podobne wymagania Zamawiający określił na
początku tego załącznika w pkt. 13. Czy Zamawiającemu chodzi o te same wymagania
w obu punktach ? Czy Zamawiający oczekuje spełnienia tego warunku w dniu złożenia
oferty ?

Odpowiedz nr 106

Tak. W dniu składania  oferty.

Pytanie nr 107:

Zał. 1 C FIS – „Występowanie ptactwa. Dane pogodowe muszą być pobrane z systemu
METAR i przedstawione w przyjaznej dla użytkownika formie..”. System METAR
przesyła dane o pogodzie i trudno doszukać się kodów w tym protokole przesyłających
dane o występowaniu ptactwa. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że system
METAR lotniska będzie wysyłał dane o występowaniu ptactwa i w takiej formie aby
system FIS mógł spełnić wymagania Zamawiającego (interfejs GUI).

Odpowiedz nr 107

Użytkowany w PL Lublin system METAR  może w przyszłości  otrzymywać i
przetwarzać dane z innych systemów śledzących migrację ptactwa w rejonie lotniska
Lublin ( np. z systemu radarowego) . Zamawiający wymaga od systemu FIS możliwości
pobierania z systemu METAR również tych danych i publikowania w sposób
analogiczny jak dane pogodowe.

Pytanie nr 108:

Zał. 1 C FIS – „Wizualizacja przestrzeni operacyjnej i dróg kołowania”. Czy
Wykonawca ma dostarczyć system wraz z urządzeniami odbiorczymi Mode – S ?

Odpowiedz nr 108

Tak,  dostawca ma dostarczyć oprzyrządowanie do odbioru sygnałów Mode-s

Pytanie nr 109:

Zał. 1 C FIS – „Wizualizacja przestrzeni operacyjnej i dróg kołowania”. Czy system
opisany przez Zamawiającego w tym punkcie może być dostarczony jako osobny system
czy tez musi to być integralna część FIS ?

Odpowiedz nr 109

Wymagane jest aby był on integralną częścią systemu FIS.

Pytanie nr 110:
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Zał. 1 C FIS – „Wizualizacja przestrzeni operacyjnej i dróg kołowania”. Ze względu na
duży koszt takiej funkcjonalności prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
podtrzymuje wymagania w tym zakresie.

Odpowiedz nr  110

Tak  Zamawiający podtrzymuje wymagania.

Pytanie nr 111:

Zał. 1 C FIS – „Występowanie ptactwa. Ze względu na duży koszt takiej
funkcjonalności prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podtrzymuje wymagania w
tym zakresie.

Odpowiedz nr  111

Zamawiający podtrzymuje wymagania.

Pytanie nr 112:

Zał. 1 B FIDS – „System FIDS działa w oparciu o swoją własną bazę danych, która
zapewnia możliwość tworzenia, zapisywania i usuwania danych dotyczących operacji
lotniczych i serwisowych z zastosowaniem zaprogramowanych własnych procesów
selekcji.” Czy Zamawiający dopuszcza aby system FIDS był modułem systemu FIS
działającym na wspólnej bazie danych operacyjnych?

Odpowiedz nr 112

Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych
funkcjonalności zarówno systemu FIS jak i FIDS z zapewnieniem niezawodności ich
działania.

Pytanie nr 113:

Zał. 1 B FIDS – „b) dane o charakterze multimedialnym (loga, zdjęcia, filmy, informacje
dla podróżnych, komunikaty pogodowe zarówno lokalne jak i dla miejsc docelowych
lotów, komunikaty specjalne, instrukcje bezpieczeństwa, wygaszacze ekranu, reklamy,
RSS, TV, internet, pliki flash).” Czy Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalność
opisana w tym punkcie była realizowana przez oddzielne oprogramowanie związane z
FIDS operacyjnie ?

Odpowiedz nr 113

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie nr 114:

Zał. 1 B FIDS – „ System będzie miał możliwość zastosowania modułu obsługi reklam,
pozwalający na zarządzanie wyświetlaną reklamą oraz jej rozliczania ze
zleceniodawcami, a także możliwością przesłania tych danych do systemu
fakturowania”.  Czy Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalność opisana w tym punkcie
była realizowana przez oddzielne oprogramowanie związane z FIDS operacyjnie ?

Odpowiedz nr 114

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 115:

Zał. 1 B FIDS – „2.8 Umożliwi personelowi na stanowiskach check-inów i w gate’ach
dodawanie/edycję komunikatów na bieżąco. Umożliwi każdemu użytkownikowi
systemu edycję oraz dodawanie nowych komunikatów w zakresie jego autoryzacji, z
dowolnego miejsca” . Komunikaty FIDS są komunikatami operacyjnymi zarówno dla
służb jak i pasażerów i są informacjami wrażliwymi. Czy Zamawiający potwierdza że
system FIDS ma umożliwiać „ każdemu użytkownikowi systemu edycję oraz dodawanie
nowych komunikatów” ?

Odpowiedz nr 115

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby
system umożliwiał każdemu użytkownikowi systemu edycję oraz dodawanie nowych
komunikatów w zakresie jego autoryzacji, z dowolnego miejsca. Jednocześnie uściśla,
że wszyscy użytkownicy powinni mieć możliwość pracy jednocześnie na dowolnej
liczbie stacji roboczych.

Pytanie nr 116:

Zał. 1 B FIDS – „System powinien posiadać możliwość rozbudowy o: pkt. od 3.1 do
3.4”. Czy Zamawiający oczekuje aby funkcjonalności wymienione w pkt. od 3.1 do 3.4
były dostarczone przez Wykonawcę czy aby system miał możliwość takiej rozbudowy w
przyszłości ?

Odpowiedz nr 116

System ma mieć możliwość rozbudowy o takie funkcjonalności w przyszłości, jednak
funkcjonalności te mają być dostępne  w systemie na dzień składania oferty.

Pytanie nr 117:
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Zał. 1 B FIDS – „8. System zagwarantuje stabilność na poziomie 99,99%, potwierdzoną
odpowiednimi referencjami.” O jaką stabilność w tym punkcie chodzi i jakiego rodzaju
maja to być referencje .

Odpowiedz nr 117

Stabilność oznacza dostępność operacyjną systemu (brak awarii). Na żądanie
Zamawiającego Oferent przedstawi referencje od dotychczasowych użytkowników
systemu, iż dostępność operacyjna systemu wynosi nie mniej niż 99.99%.

Pytanie nr 118:

Zał. 1 B FIDS – „System będzie zarządzany z dowolnej ilości stacjonarnych stacji
roboczych, umożliwiających ręczne wprowadzanie danych, ich edycję,..” . System FIDS
jest ważnym operacyjnie systemem na lotnisku. Czy Zamawiający potwierdza
wymagania dotyczące swobodnego dostępu i edycji komunikatów FIDS?

Odpowiedz nr 118

Zamawiające nie potwierdza wymagania swobodnego dostępu do systemu. System ma
mieć możliwość zarządzania z dowolnej ilości stacji roboczych, umożliwiających pracę
w systemie oraz korzystanie ze wszystkich jego funkcjonalności,  co jednak nie oznacza
swobodnego dostępu do systemu dowolnych osób o nieokreślonej autoryzacji.

Pytanie nr 119:

Zał. 1 B FIDS – „- możliwości łatwej rozbudowy systemu polegającej na wdrażaniu
nowych modułów funkcjonalnych oraz dowolnej ilości monitorów i tablic bez
ograniczeń”. O jakie dodatkowe funkcjonalności chodzi Zamawiającemu w tym punkcie
?

Odpowiedz nr 119

Funkcjonalności wynikające z bieżących potrzeb rozwojowych Portu, przykładowo:
współpraca z systemem AviaVox, interfejs do systemu księgowości, pobierania
dowolnych danych z systemu FIS lub innej bazy danych, powiększenie ilości urządzeń
wyświetlających o dowolnych parametrach (LCD, LED, plasma, tablice modułowe itp.),

Pytanie nr 120:

Zał. 1 B FIDS – „wsparcie techniczne polegające na możliwości konsultacji
ewentualnych problemów zgodne z wybraną przez Zamawiającego procedurą”. Proszę o
podanie takiej procedury ?

Odpowiedz nr 120
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Możliwość przeprowadzenie werbalnej konsultacji  technicznej w języku polskim

Procedurę określa załącznik serwis systemów.

Pytanie nr 121:

Zał. 1 B FIDS – „Urządzenie musi pochodzić w całości od jednego uznanego producenta
posiadającego sieć dystrybucji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie
Polski.”. Prosimy o odpowiedź Zamawiającego czy monitor FIDS ma być zintegrowany
z komputerem graficznym i czy może to być komputer od innego dostawcy?

Odpowiedz nr 121

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ:

Monitor musi mieć możliwość zainstalowania wewnętrznego sterownika wyposażonego w komputer
z systemem operacyjnym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlenie informacji oraz
treści multimedialnych w różnych formatach.

Urządzenie musi pochodzić w całości od jednego uznanego producenta posiadającego sieć
dystrybucji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Każdy z monitorów musi zostać zaopatrzony w indywidualny sterownik wewnętrzny pochodzący od
producenta monitora, wyposażony w komputer z systemem operacyjnym wraz z oprogramowaniem
umożliwiającym wyświetlenie informacji oraz treści multimedialnych w różnych formatach.

Pytanie nr 122:

Zał. 1 B FIDS – Zamawiający nie określił kluczowych parametrów technicznych
niezbędnych dla tego typu monitorów jak np.:

Jasność cd/m2

Kontrast Xxx :1

Kąty widzenia (Poziom/Pion) xx/yy

Czas reakcji matrycy (Szary do szarego) ms

Ilość wyświetlanych kolorów bit

Color Gamut %

Kontrast dynamiczny xxxxxx:1
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oraz czy monitor ma być przystosowany do pracy ciągłej 24/7 i czy ma mieć specjalna
szybę ochronną.

Powyższe parametry decydują o niezawodności i walorach użytkowych monitorów oraz
o ich cenie.

Prosimy o uzupełnienie danych i odpowiedź czy monitor ma być przystosowany do
pracy ciągłej i czy ma być wyposażony w szybę ochronną?

Odpowiedz nr 122

Zamawiający określił następujące parametry dla monitorów systemu FIDS:

Wymagania minimalne dla monitorów wyświetlania informacji w systemie  FIDS

System zagwarantuje możliwość korzystania z dowolnych monitorów dowolnego producenta o
następujących parametrach:

1. Panel LCD 40”

2. Obszar wyświetlania: 885.6 mm (H) x 498.15 mm (V)

3. Synchronizacja pozioma 30 ~ 81 kHz

4. Synchronizacja pionowa 56 ~ 85 Hz

5. Maksymalna rozdzielczość ≥ 1920 x 1080 @ 60 Hz

6. Napięcie 100 - 240 V.

7. Złącza sygnałowe: D-sub(Component), DVI-D In/Out, AV, HDMI 1/2, RS232C In/Out, DP, DC
Out,Stereo Audio In/Out, Audio In(L/R), RJ45, IR In/Out

8. Wymiary zewnętrze bez podstawy (W x H x D) w calach 930.8 x 547.4 x 130.0 mm / 36.6 x 21.6
x 5.1

9. Waga maksymalnie 20kg

10. Montaż : VESA 600 x 400 mm

Monitor musi mieć możliwość zainstalowania wewnętrznego sterownika wyposażonego w komputer
z systemem operacyjnym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlenie informacji oraz
treści multimedialnych w różnych formatach.
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Urządzenie musi pochodzić w całości od jednego uznanego producenta posiadającego sieć
dystrybucji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Sterowniki do monitorów  systemu FIDS

Każdy z monitorów musi zostać zaopatrzony w indywidualny sterownik wewnętrzny pochodzący od
producenta monitora, wyposażony w komputer z systemem operacyjnym wraz z oprogramowaniem
umożliwiającym wyświetlenie informacji oraz treści multimedialnych w różnych formatach.

Dodatkowo monitor ma być przystosowany do pracy w trybie 24/7

Zamawiający nie wymaga wyposażenia monitora w szybę ochronną .

Pytanie nr 123:

Czy Zamawiający dopuszcza przesuniecie terminu składania ofert na lipiec 2012 roku.

Odpowiedz nr  123

Zamawiający przedłuża czas składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia
02.07.2012 r.

Zamawiający informuje, iż został ustalony nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert do dnia 02.07.12r. godz. 15:00
Termin otwarcia ofert dnia 02.07.12r. godz. 15:15

W związku z powyższym terminy na składanie i otwarcie ofert wyznaczone w punkcie 13
SIWZ tj. 18.06.12 są nieaktualne.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


