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Warszawa, dn. 23 listopada 2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawy czytnika ELISA do mikropłytek wraz z oprogramowaniem, komputerem
oraz drukarką z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Warszawie oraz dostawy urządzenia do identyfikacji narkotyków i materiałów wybuchowych z
wykorzystaniem spektrometrii RAMANA z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa Modlin” (znak sprawy:BOU-IV.272.42.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018, poz. 1986), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do
zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Ukompletowanie, litera g).
Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie kabla mini USB spełnia wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający potwierdza, że zastosowanie kabla mini USB spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 2:
Zasilanie, Punkt 1 i 2,
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które jest zasilane wewnętrznym akumulatorem, bez możliwości
zamiennego zasilania bateriami ?
Uzasadnienie:
Urządzenie zasilane wewnętrznym, dedykowanym akumulatorkiem cechuje się lepszą stabilnością i
dłuższym czasem pracy, dłuższą trwałością w porównaniu z rozwiązaniami bazującymi na
standardowych bateriach i akumulatorkach oraz zapewnia wyższą ochronę przed czynnikami
środowiskowymi (woda, pył, brud, itp.).
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Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilania wewnętrznym akumulatorem, bez możliwości
zamiennego zasilania bateriami, przy założeniu, że takie rozwiązanie podnosi sprawność urządzenia.
Pytanie 3:
Wymiary i masa, Punkt 4.
Czy Zmawiający dopuści urządzenie o masie do 700 g ?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający dopuszcza urządzenie o masie do 700 g, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów co do
podanych wymiarów zewnętrznych urządzenia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018, poz. 1986), Zamawiający uprzejmie informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy nr……. z dnia……. znak
sprawy BOU-IV.272.42.2018 w punkcie II CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA dotyczącej ZASILANIA – otrzymuje
następujące brzmienie:
Zasilanie
1. Akumulator, zamiennie baterie lub zasilanie wewnętrzym akumulatorem bez możliwości
zastosowania zamiennego zasilania bateriami.
2. Zasilanie zewnętrzne.
Obsługa:
Język menu: polski i/lub angielski
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach niniejszego postępowania
pozostają bez zmian.
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