
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 

następujące zapytania (cz.2) do treści Specyfikacji technicznej urządzenia: 

 
 

1. W załączniku nr 1 znajduje się informacja, że „wartości dot. penetracji stali (mają być) 

potwierdzone przez producenta”. Tymczasem w ogłoszeniu o postępowaniu znajduje się 

sformułowanie „Wykonawca w treści złożonej oferty – wskaże/oświadcza poziom penetracji stali 

oferowanego urządzenia lub przedkłada dokument producenta urządzenia potwierdzający 

poziom penetracji stali”. Zwracamy uwagę, że nie są to jednakowe wymagania. Proponujemy 

utrzymać wymaganie z tabeli czyli Załącznika nr 1 gdyż zawsze oświadczenie producenta będzie 

miało większą wagę niż oświadczenie przedstawiciela. 

Odp. Wykonawca musi spełnić wymagania załącznika nr 1 – przedłożyć w ofercie oświadczenie 

producenta. 

2. W Załączniku nr 1 wymagane jest zaoferowanie mobilnego stojaka na dwa monitory jako opcji. 

Prosimy o informację czy należy taką opcję wycenić niezależnie czy też wliczyć w całkowitą cenę 

urządzenia. Należy przyjąć, że taka opcja podroży wartość oferty, a w konsekwencji oferta nie 

będzie konkurencyjna. Jak będą przez Zamawiającego traktowane oferty bez tej opcji? 

Odp. Oferta musi być zgodna z załącznikiem nr 1 - stojak na monitory i panel sterujący jest 

wymagany - nie jest opcją. 

3. W załączniku nr 1 znajduje się wymaganie dotyczące walizki testowej, która ma być „zgodna z 

dostarczanym urządzeniem”. Prosimy o wyjaśnienie jak należy to rozumieć – do niedawna do 

sprawdzenia jakości obrazów używana byłą walizka STP (Standard Test Piece), która od 

01.01.2018 zastąpiona została walizką EWSTP (Exposed Wire Standard Test Piece). Czy taka 

właśnie walizka powinna zostać dostarczona? 

Odp. Walizka testowa dostarczana przez producenta do danego modelu urządzenia. 
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4. Stoły rolkowe: w poprzedniej wersji przetargu należało zaoferować stoły długości 1000mm 

podczas gdy w obecnej zostały one zredukowane do 500mm. Prosimy o potwierdzenie, że to nie 

jest omyłka.  

        Odp. Zamawiający  potwierdza : stoły rolkowe o długości 500 mm. 

5. Czy Zamawiający oczekuje, aby urządzenie rentgenowskie, będące przedmiotem dostawy, było 

wyprodukowane w 2019 roku? 

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy urządzenia – fabrycznie nowego. 

6. Czy Zamawiający poprzez panel sterowniczy rozumie oddzielną klawiaturę operatora, umożliwiają

cą pełną zdalną kontrolę urządzenia i umożliwiającą przetwarzanie obrazu rentgenowskiego 

zgodnie z wymaganiami postanowionymi w Załączniku nr 1 do SIWZ? 

Odp. Zamawiający rozumie w ten sposób: Panel sterowniczy (klawiatura) i monitory na mobilnym 

"trójnogu". 

7. Czy Zamawiający poprzez program szkolenia operatorów rozumie oprogramowanie umożliwiające 

wyświetlanie obrazów rentgenowskich, imitujące ruch taśmociągu skanera rtg oraz czy 

oprogramowanie to umożliwia podjęcie decyzji przez operatora czy wyświetlony aktualnie obraz 

rtg przedmiotu /bagażu zawiera elementy Zagrożeń czy też nie ? 

Odp. Program szkolenia wgrany w urządzenie rtg bez konieczności prześwietlania realnych bagaży, 

wyświetlający bagaże czyste i zagrożone, informujący operatora o poprawnej lub błędnie podjętej 

decyzji. 

8. Czy Zamawiający poprzez wskaźnik miejsca przeszukania ma na myśli automatyczne zaznaczany 

obszar prześwietlanego obiektu, który może być potencjalnym zagrożeniem?  

       Odp. Tak - automatyczne wskazanie miejsca/obszaru przeszukania. 
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