Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Data : 27.05.2019
Nasz znak : 2019/05/00703
Dotyczy: postępowania „Dostawa urządzenia do kontroli płynów, aerozoli i żeli” – sprawa nr
2019/01/00003

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania do treści Specyfikacji technicznej urządzenia:

1. W związku z faktem, że Zamawiający określił wymogi techniczne w SIWZ, które może spełnić wyłacznie
jedno urządzenie, mianowicie urzadzenie Cobalt Insight200M, co de facto jest sprzeczne z zasadami
ucziwej konkurencji, proszę o dopuszczenie zaoferowania innych rozwiązań pozwalajacych na analizę
substancji płynnych w tym urządzenia – skanera płynów LSR -M2 firmy Kumahira.

Odp:
Intencją zamawiającego nie jest faworyzowanie żadnego z producentów/dostawców urządzenia. Warunki
specyfikacji zostały sformułowane w wyniku doświadczenia w obsłudze innych urządzeń tego typu oraz na
podstawie potrzeb zamawiającego.
2. Zamawiający wskazuje, że zakres temperatury pracy urządzenia, powinien wynosić od 10ºC do +30 °C,
podczas gdy inne urządzenia tego typu znajdujące się na liście ECAC posiadają temperaturę pracy w
przedziale co najmniej od 5°do +40°C. W związku z powyższym proszę o zmianę przedmiotowego zakresu
temperatury pracy urządzenia na zakres od 5°do +40 °C.

Odp:
Zamawiający przewiduje zmianę specyfikacji we wskazanym zakresie.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie zapisu dotyczącego wskazywania przez urządzenie jakie
zagrożenie znajduje się w pojemniku identyfikując substancję.

Odp:
Zamawiający dopuszcza, aby informacje wyświetlane w zakresie substancji zabronionych/materiałów
wybuchowych pojawiały się w formie zakodowanych oznaczeń lub w inny sposób uniemożliwiający
identyfikację substancji przez osoby postronne aczkolwiek w sposób umożliwiający operatorowi
prawidłowe odczytanie danych.

4.Czy Zamawiający wymaga aby była autokalibracja?

Odp:
Tak, autokalibracja jest wymagana.
5.Czy Zamawiający wymaga aby możliwość detekcji pojemników do 2000ml, co zostało określone w
interpretacji elementów diety pasażerów?

Odp:
Zamawiający nie wymaga.
6.Czy Zamawiający określi termin dostawy do dnia 15 czerwca 2019r.?

Odp:
Termin dostawy to 31.07.2019r.
7.Czy Zamawiający zaakceptuje w zamian metody wykrywania określonej jako nieradioaktywne źródło,
widmo rentgenowskie, które nie wymaga zezwolenia na uruchomienie i pracę wydanego przez Polską
Agencję Atomistyki zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 6 sierpnia 2002r. (dz. U. z 2002r.
Nr137 poz. 1153; zmiany z 2004.: nr98 poz.980.) jeżeli dane urządzenie posiada moc dawki <1mikro Sv/h
z 0.1m i jego typ został zatwierdzony w kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Odp:
Zamawiający nie akceptuje.
8.Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o maksymalnej szerokości 643 mm?

Odp:
Zamawiający nie akceptuje.

9.Czy

Zamawiający

zaakceptuje

urządzenie

o

maksymalnej

wysokości

wyposażonego w mobilny stolik co daje łącznie wysokość dla zestawu 1455 mm?

Odp:
Zamawiający nie akceptuje.

Uwaga: Zmiana zapisów Specyfikacji Technicznej

766

mm,

dodatkowo

