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Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „D ostaw a sprzętu  specjalistycznego i u rządzeń  
przeznaczonych do działań  m inersko-pirotechnicznych w ykonyw anych p rzez Placów kę S traży  
G ran iczn e j"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający informuje, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania 
dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ dot. OPZ dla cz. 5 -  Wideoendoskop wraz z oprogramowaniem, licencjami 
na to oprogramowanie i wyposażeniem dodatkowym, punkt 7 Sonda i obiektyw, ppkt n) Kontrola sterownika 
(artykulacji) -  funkcja elektronicznej blokady położenia z możliwością automatycznego powrotu do pozycji 
wyprostowanej sondy:

Pytanie 1
„Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie technologiczne pozwalające na pozostawanie sondy w zadanym 
położeniu bez udziału elektronicznej blokady? Mechaniczna funkcja pozostawania sondy w zadanym położeniu 
jest bezpieczniejsza dla konstrukcji wideoendoskopu, gdyż użytkownik nie musi pamiętać o zwolnieniu blokady 
przy wyciąganiu sondy, co nie narazi jej na zerwanie (sonda automatycznie się wyprostuje). Takie rozwiązanie 
zminimalizuje ryzyko uszkodzenia sondy.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie technologiczne pozwalające na pozostawienie sondy w zadanym 
położeniu bez udziału elektronicznej blokady.

Pytanie 2
„Czy Zamawiający dopuści sondę bez wymiennych obiektywów? W opisie brak wymogu zaoferowania innych, 
dodatkowych obiektywów, sądzimy więc, że Zamawiający nie będzie ich wymieniał. W  przypadku, gdy kamera 
pozostaje zintegrowana na stałe z sondą, a wymienia się samą soczewkę, nie ma w ogóle potrzeby ingerencji 
w obiektyw przez użytkownika.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sondę bez wymiennych obiektywów, przy założeniu, że wymiana soczewki zapewni 
wymagane pole i kierunek widzenia.

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia o zamówieniu 
i nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz na portalu miniPortal Urzędu Zamówień Publicznych.


