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Do wszystkich zainteresowanych, 

 

– Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. "Dostawa urządzenia Tachimetr elektroniczny z 

kontrolerem przeznaczony do pracy jednoosobowej w ramach realizacji projektu pt. „Akademia 

zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020". 

 

 

Szanowni Państwo 

 W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający 

przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Pytanie 1 

Zamawiający wymaga Tachimetru z ekranem dotykowym, kolorowym umożliwiającym pracę 

bez kontrolera o przekątnej minimum 4". 

Czy Zamawiający dopuści Tachimetr z dotykowym, kolorowym ekranem umożliwiającym pracę 

bez kontrolera o przekątnej 3,5" pod warunkiem, że zaoferowany Tachimetr będzie posiadał 

dodatkowo drugi wyświetlacz z 4 fizycznymi klawiszami po drugiej stronie Tachimetru? 

. 

Odpowiedź nr 1 

 Z uwagi na fakt, że podczas zajęć dydaktycznych przy instrumencie będzie pracowała więcej 

niż jedna osoba przedmiotem naszego zamówienia musi być tachimetr posiadający większy     

i czytelniejszy wyświetlacz. W związku z powyższym podtrzymujemy wymóg dotyczący 

ekranu. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający wymaga Tachimetru z pionownikiem laserowym. Czy Zamawiający dopuści Tachimetr 

robotyczny, do pracy jednoosobowej z pionownikiem optycznym?  

 

Odpowiedź nr 2 

Ponieważ w dniu dzisiejszym na rynku pojawia się bardzo duża ilość instrumentów                     

z pionownikiem laserowym ( optycznym i laserowym) podtrzymujemy nasz wymóg 
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Pytanie 3 

Zamawiający wymaga aby Tachimetr posiadał porty: RS232, USB, SD, Bluetooth, WiFi. Do 

szybkiego zgrywania danych w nowoczesnym tachimetrze jednoosobowym stosowane są 

zwykle porty: USB lub Bluetooth. Pozostałe wymienione porty występują zazwyczaj w 

kontrolerze. 

 

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści Tachimetr posiadający porty: USB i Bluetooth (bez 

RS232, SD i WiFi), przy założeniu że dostarczony z Tachimetrem kontroler będzie posiadać 

porty: RS232, USB, SD, Bluetooth i WiFi? 

 

Odpowiedź nr 3 

Zdajemy sobie sprawę, że podczas wykonywania prac każdy geodeta pracuje według 

najwygodniejszej dla niego procedury. My, jako jednostka dydaktyczna, powinniśmy 

przygotować ucznia do pracy wszelkimi możliwymi na dzień dzisiejszy technologiami i 

technikami. W wymogu dotyczącym pytania nie zawarliśmy obowiązku posiadania przez 

tachimetr wszystkich portów w tachimetrze zamontowanych przez producenta. Dopuszczamy 

możliwość dołożenia portów urządzeniami zewnętrznymi. 

 

Dyrektor 

mgr inż. Julitta Rosa 

/podpis nieczytelny/ 

 

 


