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wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „D ostaw a stac jonarnego  skanera  R TG  na potrzeby  
lotniczego przejścia granicznego W rocław  - S trachow ice"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm,), Zamawiający informuje, że od uczestników postępowania wpłynęły 
zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie 1
„Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie RTG spełniało najwyższe normy bezpieczeństwa -  posiadało 
certyfikat TSA - Transportation Security Administration (Amerykańska Agencja odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo w transporcie). TSA posiada najbardziej restrykcyjne wymagania zakresie kontroli 
bezpieczeństwa i spełnienie tych norm wskazuje na najwyższą jakość urządzeń.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów, ponad określone w SIWZ. mogących ograniczyć 
konkurencie.

Pytanie 2
„Prosimy o doprecyzowanie jaka minimalna wysokość taśmociągu w urządzeniu od podłoża jest wymagana? 
Zamawiający określił jedynie maksymalna wysokość tj. 800 mm. Większość wiodących producentów oferuje 2 
rodzaje modeli zarówno z dolnym (ok 30-36 cm) jak i górnym taśmociągiem (70 cm). Oba te modele spełniają 
parametr w zakresie wysokości taśmociągu od podłoża określony przez Zamawiającego, w związku z tym 
prosimy o podanie minimalnej wysokości na jakiej ma się znajdować taśmociąg.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa minimalnej wysokości taśmociągu. Istotnym jest, aby wysokość taśmociągu nie była 
wyższa niż 80 cm. jak wskazano w SIWZ.

Pytanie 3
„Czy Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancyjnym były wykonywane przez Wykonawcę kwartalne 
pomiary promieniowania wokół urządzenia w środowisku pracy zgodnie z polskim prawem? Kwestię 
częstotliwości pomiarów dozymetrycznych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. 
w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. Nr 20 poz. 168):
§  7. 1. Oceny narażenia pracowników dokonuje się dla każdego roku kalendarzowego w oparciu o dawki 
wyznaczone na podstawie pomiarów, o któiych mowa w §  6 ust. 4 , wykonywanych w okresach nie dłuższych niż 
trzymiesięczne, a jeżeli okres zatrudnienia w warunkach narażenia je s t krótszy niż trzy miesiące, po  zakończeniu 
tego okresu."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby w okresie gwarancyjnym były wykonywane przez w i/kona^ce kwartalne 
pomiary promieniowania wokół urządzenia.

fżema o zamówieniu 
ieszczone na stronie

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść o^ło; 
i nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania został^ za: 
internetowej Zamawiającego. ' )R GENERALNY
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