
 

 
 
 
 

Warszawa, dnia 02.12.2019 r. 
 

 
ZP/MJP/DB/4/2019 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, bramek 
do wykrywania metalu, ręcznych wykrywaczy metali oraz luster inspekcyjnych do kontroli podwozi 
pojazdów realizowaną w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa 
kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady 
Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami” 

 

 
 

Wyjaśnienia  i zmiany 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 
 

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ dokonane w odpowiedzi na 

pytania złożone przez Wykonawców:  

 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania część pierwsza zamówienia: 2 szt. urządzeń RTG do 
prześwietlania bagażu o wymiarach: 
Lp. 4 Specyfikacji urządzenia - wymiary (bez stołu rolkowego): 
Szerokość – 920 mm 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1:  
Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 2: 
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Specyfikacja bramki do wykrywania metali 
Wymagany przez Zamawiającego Układ DSP jest to marketingowa nazwa elementu detektora 
jednego z producentów, który odpowiada ze równomierną czułość detektora na całej jego wysokości. 
W związku z tym, że parametr ten faworyzuje konkretnego producenta sprzętu zwracam się z prośbą 
o wykreślenie tego parametru ze Specyfikacji bramki do wykrywania metali. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. Załącznik nr 2 pkt. I ppkt 21) otrzymuje brzmienie: "odporność na 
zakłócenia zewnętrzne wynikające z pracy kilku bramek obok siebie czy np: ręcznego detektora 
metali oraz  skanera RTG”. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o zmianę terminu dostawy na co najmniej 15.02.2020. Uzasadnienie – biorąc pod uwagę 
termin składania ofert 04.12.2019, czas podejmowania decyzji, czas na uprawomocnienie się decyzji, 
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ewentualne odwołania do KIO termin dostawy do końca roku wydaje się absolutnie nierealny. Chyba, 
że ktoś posiada sprzęt będący przedmiotem przetargu w magazynie i czeka na możliwość dostawy po 
„wygraniu” przetargu.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy. 
 
Pytanie nr 4: 
W formularzy oferty znalazło się miejsce na potwierdzenie parametrów technicznych urządzeń części 
pierwszej czyli urządzeń rentgenowskich natomiast zabrakło takich samych tabel dla części 2, 3, 4 
przetargu. Prosimy o uzupełnienie.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 4:  
Zamawiajacy nie dokonuje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 5: 
W punkcie 18.6 SIWZ znajduje się zapis o „zapraszaniu wykonawców”. Prosimy o wyjaśnienie na 
jakich zasadach odbywało się to „zapraszanie” i kto takie zaproszenia otrzymał.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający udostępni dokonaną zmianę treści SIWZ na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest SIWZ. Zamawiający zmienia treść pkt 18.6 SIWZ na następujący: „W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej 
SIWZ. Zmiany zostaną na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.” 
 
Pytanie nr 6: 
Poniżej pytania dotyczące urządzeń rentgenowskich oparte na tabeli parametrów z formularza 
ofertowego. Pytania zostały zaznaczone na niebiesko  

  

Lp.  Wyszczególnienie - opis  

Informacje  
jakie powinny  
być zawarte  

w kolumnie 4  

Oferta Wykonawcy  
– oferowane  
parametry  

  

1  2  3  4  

1.   Szerokość tunelu (mm) min. 600  Wpisać szerokość    

2.   Wysokość tunelu (mm) min. 400  Wpisać wysokość    

3.   Masa urządzenia nie przekraczająca (kg) 500  Wpisać masę  
 Prosimy o zgodę na urządzenia do 
520 kg 

4.   
Wymiary (bez stołu rolkowego):  
(długość X szerokość X wysokość (mm))  
max. 1700 X max. 900 X max.1500  

Wpisać wymiary  

Prosimy o zmianę dopuszczalnej 
długości do 2100mm. Zwracamy 

uwagę, że długość urządzenia jest 
pochodną długości taśmociągów 
zintegrowanych. Są producenci 

preferujący bardzo krótkie 
taśmociągi i dokładanie stołów 

rolkowych, są tacy, którzy oferują 
długie taśmociągi prawie nie 

wymagające dodatkowych stołów 
rolkowych.  

5.   Zasilanie sieciowe (230V)  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  
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6.   
Wysokość taśmociągu od podłoża - od 750 do 
850mm 

Wpisać wysokość  
Prosimy o zgodę na zaoferowanie 

urządzeń o wysokości 
taśmociągów co najmniej 650mm   

7.   Zdolność penetracji stali (mm) min. 35  
Wpisać zdolność  

penetracji  
  

8.   
Rozdzielczość (dla drutu miedzianego  
o średnicy) (mm) nie większej niż 0,13  

Wpisać  
rozdzielczość  

  

9.   
Wizualizacja na monitorze 
całego prześwietlanego obiektu niezależnie 
od jego położenia na taśmociągu  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

10.   
Zmiana kierunku ruchu taśmociągu i 
skanowania za pomocą naciśnięcia jednego 
przycisku  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ  

  

11.   
Dawka promieniowania w odległości 10 cm 
od obudowy przy zdolności penetracji pkt.7 i  
rozdzielczości pkt. 8 do 1μsv/h (0,1 mR/h)  

Wpisać dawkę  
promieniowania  

  

12.   
Możliwość pracy urządzenia w 
temperaturach  
(oC) od 0 do +40  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

13.   
Monitor kolorowy LCD minimum 21”,    
zasilany z urządzenia, odłączalny od 
urządzenia, 100% brak uszkodzonych pikseli 

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

14.   
Funkcja powrotu do poprzednich obrazów na  
monitorze  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

15.   
Rozróżnianie obiektów organicznych od 
nieorganicznych  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

16.   
Funkcja zaznaczania podejrzanych miejsc  
w skanowanym obrazie  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

 Prosimy o wyjaśnienia bądź 
usunięcie tego wymagania 

17.   
Kolorystyczny podział skanowanych obiektów 
na grupy materiałowe  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

18.   
Możliwość dwu, cztero i ośmiokrotnego  
powiększenia obrazu  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

19.   

Program szkolny (samoczynne wyświetlanie  
przez urządzenie obrazów, wśród których  
znajdują się ekspozycje z ukrytymi 
przedmiotami niebezpiecznymi) sprawdzający 
umiejętności obsługującego.  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

Prosimy o informacje czy 
oprogramowanie TIP jest 

wymagane a jeżeli tak to jaka 
powinna być biblioteka obrazów 

TIP  

20.   
Automatyczne archiwizowanie skanowanych  
obrazów. Z automatycznym nadpisywaniem 
na najstarsze obrazy min. 5000  

Wpisać ilość  
obrazów  
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21.   
Oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie  
archiwizowanych obrazów na PC  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

 
 
 
 

22.   Możliwość zgrywania obrazu na czytnik USB  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ  

  

23.   Możliwość podłączenia czytnika na USB  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ  

 
 

 
  

24.   
Pamięć zewnętrzna na USB (typu 
pendrive) Min. 64 GB  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ  

  

25.   
Menu oprogramowania oraz menu pomocy 
w języku polskim.  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ  

  

26.   

Czas pracy lampy ograniczony 
naciskaniem przycisku oraz w cyklu pracy 
ciągłej bez konieczności trzymania 
przycisku uruchamiającego taśmę 
transportową  
  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

27.   Licznik skanowanych obiektów  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

28.   

Stół rolkowy na wejściu i wyjściu (nogi stołu 
składane).   
 Stół musi spełniać poniższe wymagania:  
- połączenie z taśmociągiem 
uniemożliwiające odsuwanie się go od 
taśmociągu w czasie pracy.  
 - szerokość stołu dopasowana do szerokości 
urządzenia (minimum 60 cm)  
 - długość stołu minimum 60 cm.   
 - wyposażony w ranty o wysokości 
minimum 8 cm od górnej krawędzi rolki 
zabezpieczające transportowane przedmioty 
przed upadkiem.  
 - budowa i odległość między 
rolkami uniemożliwiająca wypadnięcie kulki o 
średnicy max. 4mm.   
 - wykonany ze stopów lekkich i kolorystycznie 
dopasowany do całości urządzenia.  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

29.   
Posadowienie 
na blokowanych kółkach umożliwiających 
przetaczanie.   

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

30.   
Przycisk bezpieczeństwa wstrzymujący pracę  
urządzenia na klawiaturze i na obudowie.  

Wpisać TAK (gdy 
spełnia) lub NIE (gdy 

nie spełnia  
wymagań SIWZ)  
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oraz ilość  
przycisków  

31.   

Do urządzenia 3 (trzy) 
pojemniki do transportu bagażu po stole 
rolkowym oraz taśmociągu urządzenia o 
budowie umożliwiającej przejazd pustego 
pojemnika przez tunel urządzenia bez 
zatrzymania go przez fartuchy ochronne 
tunelu (minimalne wymiary: szerokości 
40 cm, długości 50 cm i wysokości max 12 
cm).  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

Jeżeli pojemniki mają za zadanie 
umożliwienie skanowania lekkich i 
cienkich przedmiotów (np. kopert i 

innych podobnych przesyłek to 
wymaganie dotyczące wysokości 
pojemnika aż 12 cm jest zbędne – 
proponujemy ograniczyć je do 9 

cm. 

32.   
Jeden przewód zasilający odłączany od  
urządzenia w łatwy sposób  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

33.   
Panel użytkownika umożliwiający pracę po 
obu stronach urządzenia.  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

Prosimy o wyjaśnienia czym różni 
się wymaganie 33 od wymagania 

34 
 
 
  

34.   
Możliwość pracy operatora po obu stronach  
urządzenia  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

  

35.   
Wszelka obsługa i manipulacja 
obrazem wykonywana tylko i wyłącznie za 
pomocą klawiatury sterującej.  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

36.   

Możliwość ustawienia kierunku 
prześwietlania w tunelu przyciskiem na 
panelu użytkownika bez konieczności wejścia 
w oprogramowanie systemowe i kierunku 
ruchu obrazu na monitorze bez konieczności 
wychodzenia z systemu.  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

37.   

Pomiędzy taśmą transportową a 
dołączanym stolikiem  
z rolkami brak jakichkolwiek elementów. A 
odległość między rolkami a taśmą 
transportową uniemożliwiająca wpadnięcie 
kulki o średnicy 6 mm.  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

  

38.   Walizka STP do testu urządzenia  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

Prosimy o wyjaśnienia. Walizka 
STP praktycznie została zastąpiona 

walizką EWSTP (Exposed Wire 
Standard Test Piece). Prosimy o 
potwierdzenie, że właśnie taką 

walizkę miał zamawiający na 
myśli.  

39.   

Przeszkolenie 6 użytkowników do obsługi 
urządzenia.   
Szkolenie ma obejmować wiedzę na 
temat promieniowania generowanego przez 
urządzenie, zasad  
bezpieczeństwa, procedur 
uruchamiania, przeprowadzania kontroli oraz 

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  
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analizy obrazu.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Ad. poz. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ. 
Ad. poz. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 
Ad. poz. 6 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ. 
Ad. poz. 16 Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ. 
Ad. poz. 19 Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ. 
Ad. poz. 31 Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ. 
Ad. poz. 33 Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ w punkcie 33. Zamawiający wykreśla pkt 34.  
Ad. poz. 38 Zamawiający potwierdza, że miał na myśli walizkę EWSTP (Exposed Wire Standard Test 
Piece). 
 
Zamawiający przekazuje tabelę z parametrami uwzględniającą zmiany SIWZ. 
 

Lp.  Wyszczególnienie - opis  

Informacje  
jakie powinny  
być zawarte  

w kolumnie 4  

Oferta Wykonawcy  
– oferowane  
parametry  

  

1  2  4  4  

3. Masa urządzenia nie przekraczająca (kg) 520  Wpisać masę   

4. 
Wymiary (bez stołu rolkowego):  
(długość X szerokość X wysokość (mm))  
max. 1700 X max. 900 X max.1500  

Wpisać wymiary   

6. 
Wysokość taśmociągu od podłoża - od 650 do 
850mm 

Wpisać wysokość   

16. 

Funkcja zaznaczania podejrzanych miejsc  
w skanowanym obrazie. Funkcja ta ma za 
zadanie wspomagać pracę operatora poprzez 
zaznaczanie na wyświetlanym obrazie rtg 
przedmiotów które mogą stanowić 
zagrożenie. 

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

 

19. 

Program szkolny (samoczynne wyświetlanie  
przez urządzenie obrazów, wśród których  
znajdują się ekspozycje z ukrytymi 
przedmiotami niebezpiecznymi) sprawdzający 
umiejętności obsługującego.  Obrazy TIP 
powinny przedstawiać przedmioty 
niebezpieczne takie jak broń, broń biała, 
urządzenia wybuchowe, materiały 
wybuchowe itp. Biblioteka TIP powinna 
zawierać minimum 1000 obrazów. 

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

 

31.  

Do urządzenia 3 (trzy) 
pojemniki do transportu bagażu po stole 
rolkowym oraz taśmociągu urządzenia o 
budowie umożliwiającej przejazd pustego 
pojemnika przez tunel urządzenia bez 
zatrzymania go przez fartuchy ochronne 
tunelu (minimalne wymiary: szerokości 
40 cm, długości 50 cm i wysokości max 12 
cm).  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

  

 

33. 
Panel 
użytkownika umożliwiający pracę operatora 
po obu stronach urządzenia.   

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
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wymagań SIWZ)  

38.  Walizka STP do testu urządzenia  

Wpisać TAK (gdy  
spełnia) lub NIE  
(gdy nie spełnia  
wymagań SIWZ)  

 

 
Pytanie nr 7: 
Pytania dotyczące bramkowych wykrywaczy metali: 
Wymagana szerokość bramki to 750 mm. Prosimy o rozważenie zaoferowania bramko o większej 
szerokości ze względu na konieczność przemieszczania się przez bramkę wózków inwalidzkich o 
szerokości nieznacznie poniżej 800mm. Standardowa bramka o szerokości 760mm może zostać 
poszerzone do rozmiarów co najmniej 810mm. Prosimy o rozważenie, czy ze względu na konieczność 
zapewnienia dostępu osobom na wózkach inwalidzkich nie wprowadzić wymagania aby bramkowe 
wykrywacze metali były wyposażone we wkładki rozszerzające ich szerokość co najmniej do 810mm.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Ze względu na planowane rozwiązania w obiekcie nie ma konieczności przeprowadzania wózków 
przez bramkę. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 8: 
Pytania dotyczące bramkowych wykrywaczy metali: 
Prosimy o uszczegółowienie wymagania dotyczącego składania i rozkładania bramki w czasie co 
najwyżej 5 minut. Po pierwsze prosimy o określenie powodów takiego działania i wyjaśnienie 
dlaczego ma to być 5 a nie np. 10 minut oraz o określenie w jakich warunkach ten czas ma być 
mierzony. Rozumiemy wymaganie przestawialności bramki ale większość bramek może być 
przestawiana / przeniesiona bez konieczności ich rozmontowywania. Prosimy o wykreślenie tego 
wymagania jako źle zdefiniowanego.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. Załącznik nr 2 pkt. I ppkt 8) otrzymuje brzmienie: "możliwość 
wielokrotnego składania i rozkładania do położenia transportowego (Czas przygotowania do pracy 
nie dłuższy niż 10 minut);”. 
Czas jest liczony od momentu rozpoczęcia czynności rozkładania bramki do pozostawienia jej 
w gotowości do pracy, przez dwie przeszkolone osoby, zgodnie z instrukcja obsługi urządzenia.  
 
Pytanie nr 9: 
Pytania dotyczące bramkowych wykrywaczy metali: 
Prosimy o zmianę wymagań w zakresie stref detekcji. Wydaje nam się, że błędnie zostały określone 
wskazania miejsca występowania metalu jako strefy. Strefami zwykło się nazywać obszary bramki, 
których czułość może być niezależnie regulowana. Takich stref w bramkach jest od 3 do 10. 
Proponujemy aby w wymaganiach było co najmniej 8 stref o niezależnej regulacji czułości. To co 
Zamawiający określił jako strefy to najprawdopodobniej wskazania położenia zabronionego metalu. 
Dla wykrywaczy wyposażonych w listwy diodowe na obu panelach takich miejsc może być aż do 60. 
Proponujemy aby wymagać co najmniej 40 miejsc wskazanie obecności metalu.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
Przez strefę Zamawiajacy rozumie obszar lokalizacji przedmiotu zabronionego. 
 
Pytanie nr 10: 
W związku z dużą ilością pytań prosimy o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej o kilka dni. 
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Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 05.12.2019 r. Godziny i miejsca składania 
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 
 
 
 


