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Dotyczy: postępowania nr 50/ZP/21 na: dostawę sprzętu do kompleksowej modernizacji 
Laboratorium podstaw techniki – I część. 

 
ZAPYTANIE  DO SWZ oraz ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 

1. Czy Zamawiający wymaga metrologicznego potwierdzenia dokładności skanera 3D 
zgodnie z wytycznymi VDI/VDE 2634 part 2 lub 3 na wzorcach pomierzonych przez 
akredytowane laboratorium pomiarowe? Tylko przeprowadzenie procedury VDI/VDE 
2634 na miejscu u Klienta pozwala na potwierdzenie czy deklarowana przez oferenta, a 
wymagana przez Zamawiającego w OPZ dokładność skanowania nie gorsza niż 0,01mm 
faktycznie jest spełniona. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga metrologicznego potwierdzenia dokładności skanera 3D 
zgodnie z wytycznymi VDI/VDE 2634 part 2 lub 3 na wzorcach pomierzonych przez 
akredytowane laboratorium pomiarowe. 

2. Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia opartego na projektorze w technologii 
LED z zastosowaniem światła białego przy jednoczesnym zachowaniu innych 
parametrów wymaganych w OPZ? Światło białe pozwala na precyzyjne odwzorowanie 
tekstury obiektu bez konieczności jej mapowania na siatkę, co pozwala na uniknięcie 
ewentualnych przekłamań powstających podczas procesu mapowania. Wymieniony w 
OPZ wymagany parametr – niebieskie światło strukturalne, uniemożliwia odwzorowanie 
tekstury mierzonego obiektu. Odwzorowanie tekstury stanowi dodatkową wartość przy 
skanowaniu obiektów technicznych, ułatwiając np. łączenie danych i filtrację/analizę 
danych po barwie. Dzięki wykorzystaniu białego światła LED istnieje możliwość 
pobrania informacji o kolorze RGB w każdym punkcie pomiarowym XYZ. Pozwala to 
na detekcje i monitoring zmian typu rdza, które nie zmieniają geometrii obiektu, ale są 
istotną informacją o jego stanie. Bez pomiaru koloru zmiany te są niezauważalne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia opartego na projektorze w technologii LED  
z zastosowaniem światła białego przy jednoczesnym zachowaniu innych parametrów 
wymaganych w SWZ.  

3. Czy Zamawiający wymaga, aby skaner mógł realizować pomiar obiektów, które nie 
mogą zostać umieszczone w dedykowanych uchwytach mocujących i są fragmentem np. 
większego elementu? Brak takiego wymagania oznacza, że Zamawiający nie będzie 
mógł realizować pomiarów obiektów większych niż objętość pomiarowa, co jest bardzo 
istotnym ograniczeniem funkcjonalności urządzenia i uniemożliwia np. pomiaru 
defektów poszycia statku czy dowolnych obiektów przekraczających wymiary wskazane 
w OPZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga aby skaner realizował pomiar obiektów, które są fragmentem np. 
większego elementu.  
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4. W informacjach zawartych w OPZ części VI dotyczących skanera 3D nie ma informacji 
o stoliku obrotowym. Wymagany parametr ramienia ruchomego i 3 osiowego pomiaru 
jest dostępny tylko u jednego chińskiego producenta - firmy SHINING3D, co stanowi 
ograniczenie konkurencji i uniemożliwia złożenie oferty przez innych oferentów. 
Realizacja kompleksowego pomiaru może być równie dobrze realizowana przy pomocy 
stolika obrotowego oraz dedykowanego statywu. Dlatego prosimy o informacje czy 
Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym skaner 3D umożliwi skanowanie w 3 
osiach wykorzystując statyw i automatyczny stolik obrotowy . Jest to standardowe 
rozwiązanie zalecane przez większość producentów skanerów 3D na świecie. Czy 
Zamawiający będzie wymagał, aby stolik obrotowy był sterowany bezpośrednio z 
aplikacji skanera 3D? Taka funkcja stolika jest funkcją standardowo oferowaną przez 
większość dostawców i jej brak będzie znacząco zubożał możliwości automatyzacji 
procesu skanowania 3D, a jednocześnie nie powinien mieć dużego wpływu na cenę 
całego systemu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym skaner 3D umożliwi skanowanie w 3 
osiach wykorzystując statyw i automatyczny stolik obrotowy. Jednocześnie zamawiający 
będzie wymagał, aby stolik obrotowy był sterowany bezpośrednio z aplikacji skanera 
3D. 

5. Czy Zamawiający rozdzieli część VI na trzy zadania, aby umożliwiało złożenie 
oddzielnej oferty na skaner3D, komputer i drukarkę 3D ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi potrzeby rozdzielenia części VI na trzy zadania. 
 

6. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany skaner 3D pozwalał na pomiar częściowy 
obiektów o gabarytach przekraczających objętość wskazana w OPZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga aby oferowany skaner 3D pozwalał na pomiar częściowy 
obiektów o gabarytach przekraczających objętość wskazana w OPZ.  

 
 
 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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