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do wszystkich oferentów 
 

dotyczy: Zaproszenia nr GB/ZP-WW/D2-2 
do złożenia oferty 

W związku z otrzymaniem zapytań Zamawiający udziela odpowiedzi na skierowane 
zapytania dotyczące: II. Opis przedmiotu zamówienia, części 3. Odbiorniki GPS (rejestrator 
+ oprogramowanie) – 2 komplety: 

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odbiornika GPS bez portu USB, ale z 

portem mini USB? 

Odpowiedź: Zamawiający sprecyzował w zamówieniu konieczność posiadania przez  
urządzenie przenośne zwykłego portu USB w celu umożliwienia połączenia odbiornika GPS 
z innymi urządzeniami stosowanymi przez Zamawiającego do pomiarów terenowych (m.in. 
stacje dokujące wyposażone w zwykłe złącza USB), a nie tylko w celu połączenia odbiornika 
GPS z komputerem PC. Zamawiający uzna warunek konieczności posiadania przez 
urządzenie portu USB za spełniony w przypadku, gdy oferowany przez Oferenta odbiornik 
GPS będzie posiadał  port mini USB, a wraz z urządzeniem zostanie dostarczony konwerter 
mini USB - USB, przy czym gniazdo USB konwertera mini USB - USB powinno być  typu 
”żeńskiego” aby istniała możliwość podłączenia do konwertera „męskiego” wtyczki  złącza 
USB. 
 

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odbiornika bez dodatkowej anteny 

zewnętrznej, który posiada wbudowaną najwyższej klasy antenę GNSS? 

Odpowiedź: O ile oferowany przez Oferenta odbiornik GPS będzie posiadał wbudowaną�  
antenę GNSS do odbioru sygnału GPS/GLONASS/SBAS, Zamawiający uzna  warunek 
konieczności posiadania przez odbiornik anteny zewnętrznej za spełniony. Posiadanie przez 
odbiornik wbudowanej najwyższej klasy anteny GNSS do odbioru sygnału 
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GPS/GLONASS/SBAS spełnia wymagania Zamawiającego i w tym przypadku, 
Zamawiający dopuszcza ofertę odbiornika GPS bez dodatkowej anteny zewnętrznej. 
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