
 

 

Warszawa, 10.06.2019 

 

Dot.: ZO/11/06/2019 – Dostawa 2 sztuk tabletów konwertowanych 

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  wytrzymały tablet  w magnezowo-aluminiowej 

obudowie z wyświetlaczem o przekątnej 11,6” o jasności 1000 nits  odporny na upadki z wysokości 

1,8 m oraz z baterią typu hot-swap pozwalającą na pracę przez 13 godzin bez ładowania ?  

Niezauważalnie  mniejsza przekątna wyświetlacza (tylko 0,4”) nie będzie maiła wpływu na jakość 

pracy, a dodatkowe benefity jak lepsza odporność na upadki z wysokości oraz lepsza bateria typu 

hot-swap w znaczny sposób poprawi komfort użytkowania urządzenia.   

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza nieznacznie mniejszą przekątną wyświetlacza (11,6 zamiast 12 cali) i 

jasność ekranu (1000 nits zamiast 1200 nits). 

Odporność na upadek z 1,8 m spełnia wymogi zamawiającego (przynajmniej 1,5 m). 

Zamawiający wymaga przynajmniej 10 godzin pracy na wbudowanych bateriach bez konieczności 

zmieniania baterii w trakcie pracy (w szczególności niedopuszczalne jest dostarczenie większej 

ilości baterii hot-swap, tak aby sumaryczny czas pracy 10 h osiągnąć poprzez wymiany baterii).  

Pytanie 2  

Czy zamawiający wymaga aby w urządzeniu były zainstalowane min 2 porty USB3.0 oraz RJ45 ? 

Czy porty te mają być dostępne w stacji dokującej urządzenia ?  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tablet z wbudowanymi portami USB3.0, USB2.0, RJ45 

i mini Display Port oraz portami dostępnymi w stacji dokującej typu Office dock : 2xUSB.30, 

2xUSB2.0, RJ45, HDMI, VGA, RS232 ? 

  



 

 

 

Odpowiedź 2 

Zgodnie ze specyfikacją wymagane są min. 2 porty USB 3.0 i port RJ45 Gigabit Ethernet w 

kompatybilnej stacji dokującej, z możliwością montażu w pojeździe. Wymagań o możliwości 

montażu stacji dokującej w pojeździe i dostępnych portach nie można traktować oddzielnie (2 różne 

stacje dokujące nie spełniają wymagania).  

Pytanie 3 

Czy zamawiający wymaga dostarczenia tabletu z klawiaturą ? Czy  klawiatura nie jest przedmiotem 

zamówienia ? 

Odpowiedź  

Wymagane jest dostarczenie tabletu konwertowanego z klawiaturą (możliwość pracy jako tablet lub 

notebook). 

W szczególności wymagania odporności i szczelności dotyczą urządzenia jako całości, również 

klawiatury.  

W szczególności musi być dostępna stacja dokująca z możliwością instalacji w pojeździe 

kompatybilna z urządzeniem jako całością. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia tabletu wraz z odłączalną klawiaturą? 

Odpowiedź  

Wymagane jest dostarczenie tabletu konwertowanego z klawiaturą (możliwość pracy jako tablet lub 

notebook). 

W szczególności wymagania odporności i szczelności dotyczą urządzenia jako całości, również 

klawiatury.  

W szczególności musi być dostępna stacja dokująca z możliwością instalacji w pojeździe 

kompatybilna z urządzeniem jako całością.  

 



 

 

Pytanie 5 

W przypadku odłączalnej klawiatury  - to jaki w jakim układzie klawiszy, US (amerykański, polski) 

czy UK (brytyjski)? 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza obydwa układy klawiatury. 

 

 

 

 

 


