
 

 

1 

 

 
Białystok, 4 listopada 2020 r. 

 
Znak sprawy: 26.3.2020 
 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy przetargu: Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół 

Technicznych - kierunek przyszłość!" – branża drzewna 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuję o odpowiedziach na pytania, jakie wpłynęły w 
przetargu i dokonanych zmianach w SIWZ. 
 
   
Pytanie 1 
Dotyczy Część I, Strugnica stolarska 
„Dzień dobry, bardzo proszę o podanie nazw modeli oraz producentów strugnic stolarskich na 
podstawie których zamawiający określił wytyczne w wymaganiach.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą parametrów użytkowych i 
funkcjonalnych, a nie za pomocą nazw własnych. 

 
Pytanie 2 
Dotyczy Część IV, Laboratorium chemiczne dwustanowiskowe - stanowisko uczniowskie 
„Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie wymiarów odnośnie części IV pozycja Laboratorium 
chemiczne dwustanowiskowe - stanowisko uczniowskie.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający precyzuje wymiary stanowiska: długość 1000-1200 mm, wysokość 800-900 
mm, głębokość min.600 mm. Podane wymiary zostają dopisane do OPZ. 

 
Pytanie 3 
Dotyczy Część IV, Sprzęt badawczo-laboratoryjny (obecnie Część IVA) 
3.1. „W wymaganiach dotyczących 5 sztuk diagnostycznych mikroskopów dla uczniów jest m. in. 
obiektyw zwiększający 2x, natomiast kilka wierszy niżej są także wymienione następujące elementy: 

- obiektyw zwiększający 1,5x oraz zmniejszający 0,5x a także  
- element przedłużający kolumnę podstawy  
- polaryzacja  
- kondensor ciemnego pola 

Ponieważ ma to istotny wpływ na cenę oferty prosimy o doprecyzowanie czy należy rozumieć te 
elementy jako wymagane do dostawy czy też jedynie jako możliwości rozbudowy.” 
 
Odpowiedź: Wszystkie elementy wymienione przez Pytającego są elementami wymaganymi, za 
wyjątkiem elementu:  obiektyw zwiększający 1,5x oraz zmniejszający 0,5x, które Zamawiający wykreśla 
z OPZ. 
 
3.2. „Czy autofokus kamer ma być sterowany z poziomu oprogramowania kamery za pomocą pilota lub 
myszy współpracującej z kamerą?” 
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Odpowiedź:  
Autofocus dotyczy funkcjonalności kamery. Zamawiający dopuszcza obydwa wskazane przez 
Wykonawcę przykładowe rozwiązania. 

 
3.3. „Czy Zamawiający żąda by funkcja autofokus była sterowana manualnie, automatycznie czy też w 
obu trybach do wyboru?” 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obydwa wskazane przez Wykonawcę przykładowe rozwiązania. 
 
3.4. „Czy autofokus ma mieć także możliwość ustawienia na wybrany, obrazowany na ekranie punkt 
obserwowanego preparatu oraz mieć możliwość wyłączenia?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga funkcjonalności polegającej na ustawianiu autofocusa na wybrany, 
punkt obserwowanego preparatu. Autofocus ma mieć możliwość wyłączenia. 

 
3.5. „Ponieważ podana rozdzielczość – Full HD jest dość niska – charakterystyczna dla kamer, które 
mają pracować w trybie HDMI, bezpośrednio z projektorem/monitorem, czy Zamawiający ma na myśli 
taką właśnie kamerę?” 
 
Odpowiedź: Parametry kamery mają umożliwiać optymalną jakość obrazu przy wykorzystaniu 
projektora bądź monitora. 
 
3.6. „Czy kamera, ma mieć możliwość pracy zarówno w trybie połączenia bezpośrednio z monitorem – 
HDMI, jak również w połączeniu z komputerem – poprzez złącze USB a jeśli tak to czy ma także mieć 
możliwość kalibracji oraz pomiarów zarówno w trybie pracy z komputerem jak również z monitorem?”  
 
Odpowiedź: Parametry kamery mają umożliwiać optymalną jakość obrazu przy wykorzystaniu 
projektora bądź monitora. Funkcja pomiarów i kalibracji jest wymagana w zakresie wskazanym w 
odpowiedzi na pytanie 3.7. 

 
3.7. „Jakich minimalnych możliwości pomiarowych kamery w trybie HDMI – pracy z monitorem, z niżej 
wymienionych wymaga Zamawiający (…)” 
 
Odpowiedź: Zamawiający przytacza funkcjonalności, o które pyta Wykonawca w treści odpowiedzi 
poniżej: 

- sterowanie wszystkimi parametrami pracy kamery, wykonywaniem zdjęć oraz sekwencji wideo 
za pomocą wbudowanego menu ekranowego – tak, wymagane 
- dostęp do wbudowanego menu za pomocą myszy podłączonej bezpośrednio do kamery - 
dopuszczone 
- dostępność modułu kalibracji i pomiarów planimetrycznych- pożądane, nie wymagane  
- funkcja „maski” umożliwiająca wskazywanie na wyświetlanym obrazie aktualnych obszarów 
zainteresowania - tak, wymagane 
- możliwość porównania bieżącego obrazu spod mikroskopu z wybranym obrazem zapisanym 
wcześniej wraz z możliwością zapisania obrazu takiego porównania jako nowego zdjęcia - tak, 
wymagane 
- automatyczne dobieranie parametrów ekspozycji i balansu bieli w trakcie podglądu na żywo; - 
pożądane, nie wymagane 
- możliwość naniesienia na obraz siatki lub krzyża z podziałką wertykalną i horyzontalną - tak, 
wymagane 
- linia (prosta i odręczna), prostokąt, okrąg, wielokąt, prostopadła, okręgi koncentryczne, okręgi 
styczne, kąt, możliwość podania współrzędnych każdego punktu na ekranie; - pożądane, nie 
wymagane  
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- moduł kalibracji - z pełną klawiaturą ekranową, polem do wprowadzenia nazwy skali nazwy oraz 
polem wyboru przyporządkowanego powiększenia – pożądane, nie wymagane 
- możliwość zaprogramowania wzorca długości dla każdego powiększenia - tak, wymagane 
- możliwość wyboru skali z rozwijanego menu na ekranie monitora FullHD; - tak, wymagane, 
monitor nie objęty zakresem zamówienia 
- możliwość zapisania na karcie pamięci zdjęć z naniesionymi pomiarami oraz edytowalnego pliku 
z informacją cyfrową z wykonanych pomiarów – Zamawiający wymaga możliwości zapisania 
danych nie wskazując formy nośnika 
- rejestracja filmów na karcie pamięci?” - Zamawiający wymaga możliwości rejestracji danych nie 
wskazując formy nośnika (nośniki poza zakresem zamówienia) 

 
3.8. „Czy oprogramowanie do kamery ma być także w języku polskim?” 
 
Odpowiedź: Tak, oprogramowanie winno być w języku polskim. 

 
3.9. „Czy kamera ma mieć możliwość przesyłania obrazu za pomocą złącza HDMI lub USB, zależnie od 
realizowanego połączenia, czy także możliwość jednoczesnego przesyłu obrazu przez oba złącza?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przesyłu obrazu za pomocą złącza HDMI i USB. Zamawiający nie 
wymaga jednoczesnego przesyłu obrazu przez oba złącza. 

 
3.10. „Czy w wyposażeniu kamer wymagane są mysz sterująca, wzorzec miary do wykonywania 
kalibracji oraz karta pamięci SD współpracująca z kamerą?” 
 
Odpowiedź: Wszystkie wskazane elementy są wymagane w zakresie w jakim są niezbędne do 
zapewnienia wymaganych funkcjonalności. 

 
3.11. „Których funkcji Zamawiający wymaga od oprogramowania kamery w trybie pracy USB (z 
komputerem) (…)” 
 
Odpowiedź: Zamawiający przytacza funkcjonalności, o które pyta Wykonawca w treści odpowiedzi 
poniżej: 

- rejestracja plików  w formatach minimum JPG, TIFF, DICOM, AVI; możliwość jednoczesnego 
zapisu zdjęcia w więcej niż jednym formacie pliku – wymagane: min. JPG, TIFF, AVI 
- szybkość przechwytywania obrazu do min. 30kl./s w maksymalnej rozdzielczości – tak, wymagane  
- dostarczone w wersji w językowej polskiej i angielskiej - wymagane: min. polskiej 
- wyświetlanie min. 4 zdjęć jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie 
porównawczym - wymagane: min. 2 zdjęć z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie 
porównawczym 
 - wyświetlanie mapy całego zdjęcia z opcją śledzenia miejsc oglądanych - tak, wymagane 
 - wyświetlanie mapy zdjęcia różnicującej graficznie obejrzane zdjęcie w całości od części 
nieobejrzanej – tak, wymagane 
 - 2 tryby widoku zdjęcia: rzut z góry i perspektywa - nie wymagane 
- możliwość kalibracji i wykonywania pomiarów w podglądzie „na żywo” próbki, bez konieczności 
zapisywania zdjęcia na twardym dysku - pożądane, nie wymagane 
- funkcja konstrukcji obrazu HDR (poszerzanie dynamiki obrazu) - nie wymagane 
- realizowane pomiary – min. długość, pole powierzchni wieloboków i okręgów, kąt, pomiary 
warstw, równoległości, prostopadłości, okręgi koncentryczne (min. 10), wstawianie znacznika 
skali, wprowadzanie siatki o zadanej wielkości celki – wymagane w zakresie: długość, pole 
powierzchni, kąt, pomiary warstw, równoległości, prostopadłości 



 

 

4 

 

- tworzenie matryc pomiarowych, umożliwiających wprowadzanie automatycznej kolejności 
wykonywanych pomiarów, ustalenia zakresu tolerancji oraz raportowania wykonanego pomiaru i 
jego zgodności z zakresem tolerancji - nie wymagane 
- personalizacja interfejsu dająca możliwość zmiany zawartości i konfiguracji (kolejności pół) 
panelu sterowania kamerą, panelu edycji obrazu oraz panelu pomiarowego - nie wymagane 
- tworzenie wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami, z możliwością ich wywołania w 
dowolnej kolejności - pożądane, nie wymagane 
- wyświetlanie histogramu dla podglądu na żywo z możliwością ustawienia progów odcięcia - tak, 
wymagane 
- wstawianie siatki pomiarowej - nie wymagane 
- skalowanie podglądu próbki w czasie rzeczywistym, nanoszenie na obraz etykiet oraz wzorców 
skali z możliwością ich edycji - nie wymagane 
- możliwość automatycznego przechwytywania zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu i zapisu 
jako plik video - nie wymagane 
- pomiary planimetryczne co najmniej: obwodów, pól powierzchni, wieloboków i okręgów, kątów, 
zliczania obiektów; pomiary warstw, równoległości, prostopadłości – wymagane w zakresie: 
długość, pole powierzchni, kąt, pomiary warstw, równoległości, prostopadłości 
- manualny pomiar klas i wskazanie obiektów, które należą do każdej z klas w celu wyświetlenia 
procentowego udziału każdej klasy - tak, wymagane 

 
Odpowiedzi udzielone na pytania 3.1 – 3.11 stanowią integralną część Załącznika nr IVA do SIWZ. 
 
3.12. „Czy Zamawiający wymaga deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS dla oferowanych 
mikroskopów?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wszystkie zamawiane urządzenia oraz sprzęt posiadały 
dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzające oznakowanie CE (lub 
równoważną deklarację zgodności wystawianą przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego 
przedstawiciela, stanowiącą wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z 
wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej). 
 
 
Pytanie 4 
Dotyczy Część I, Strugnica stolarska 
„Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o 
dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
STRUGNICA STOLARSKA – 48 szt. 
Stół stolarski, urządzenie do ręcznej obróbki drewna, umożliwiające unieruchomienie 
obrabianego elementu. Specyfikacja techniczna: 
- całkowity rozmiar płyty (stołu) max. 2200 x 900 mm 
- otwory stołowe – około 19 mm 
- minimum dwa imadła/zaciski – jeden przedni i jeden boczny 
- wysokość robocza 810 – 900 mm 
- wykonanie z twardego drewna" 
 
Odpowiedź: Wymagany sprzęt, w tej kompletacji, jest niezbędny podczas procesu dydaktycznego i 
wynika z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dopuścić wszystkich modeli 
znajdujących się na rynku, a tylko te, które optymalnie odpowiadają jego potrzebom. 
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Jednocześnie, Zamawiający precyzuje, że sprzęt ma mieć możliwość dostosowania do pracy osób 
prawo i leworęcznych oraz w celu zwiększenia konkurencyjności zmienia się OPZ, który otrzymuje treść 
jak niżej: 
 
 

STRUGNICA STOLARSKA – 48 szt. 

Stół stolarski, urządzenie do ręcznej obróbki drewna, umożliwiające unieruchomienie obrabianego 
elementu. Specyfikacja techniczna: 

- całkowity rozmiar płyty (stołu) max. 2200 x 900 mm 

- rozmiar stołu bez imadeł min. 1800 x 550 mm 

- otwory stołowe – 19 – 20  mm 

- narzędnia 

- wysokość robocza 840 – 900 mm 

- wykonanie z twardego drewna 

- możliwość dostosowania do pracy  osób prawo i leworęcznych  
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na różne modele strugnic spełniających wymagania OPZ 
(łącznie 48 sztuk), z zastrzeżeniem możliwości zaoferowania wielokrotności 8 sztuk (tj. 8 sztuk danego 
modelu, 16 sztuk, 24 sztuki, 32 sztuki, 48 sztuk). 
 
Pytanie 5 
Dotyczy Część I, Stół szlifierski 
„Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o 
dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
STÓŁ SZLIFIERSKI – 2 szt. 
Urządzenie filtracyjne do obróbki szlifierskiej. Specyfikacja techniczna: 
- podłączenie do instalacji odsysającej 
- krata z listew z twardego drewna 
- powierzchnia robocza min. 1400 x 800 mm 
- regulacja wysokości roboczej 
- możliwość mocowania do ściany lub podłogi" 
 
Odpowiedź: Wymagany sprzęt, w tej kompletacji, jest niezbędny podczas procesu dydaktycznego i 
wynika z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dopuścić wszystkich modeli 
znajdujących się na rynku, a tylko te, które optymalnie odpowiadają jego potrzebom. 
Jednocześnie, Zamawiający, w celu zwiększenia funkcjonalności dopuszcza możliwość mocowania 
sprzętu również do podłogi. Zmianie ulega OPZ, otrzymując treść jak niżej : 
 
STÓŁ SZLIFIERSKI – 2 szt. 

Urządzenie filtracyjne do obróbki szlifierskiej. Specyfikacja techniczna: 

- podłączenie do instalacji odsysającej 

- krata z listew z twardego drewna 

- cofnięte pole robocze do szlifowania krawędzi 

- powierzchnia robocza min. 1500 x 800 mm z odciągiem 

- płynna regulacja wysokości roboczej 
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- możliwość mocowania do ściany lub podłogi 

 
Pytanie 6 
Dotyczy całego postępowania 
„Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać 
przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie 
utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji 
zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności 
uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich 
terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 29 
ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego 
odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może 
spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć 
ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych 
środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej 
konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. Przypominamy, że przedmiotem zamówienia są 
m.in. produkty wykonywane na zamówienie (np. stoły z pozycji 1 zad. 1 w ilości 48 szt) oraz 
zaawansowane technologicznie urządzenia o dużej wartości, których to producenci nie przechowują na 
magazynach ze względu na to, że maszyny takie rzadko się sprzedają (np. ploter laserowy, prasa 
montażowa czy dygestorium). Nie jest możliwym dostarczenie takiej ilości oraz tak wyspecjalizowanego 
sprzętu w czasie wymaganym przez Zamawiającego (nawet w terminie maksymalnym, czyli 30 dni). W 
związku z powyższym prosimy o usunięcie terminu realizacji z kryteriów oceny ofert oraz wydłużenie 
terminu realizacji zamówienia do 90 dni.” 
 
Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia jest w ocenie Zamawiającego terminem realnym i wynika z 
potrzeb Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na dostarczeniu urządzeń 
istniejących już na rynku, a nie składanych na indywidualne zamówienie. Parametry urządzeń zostały 
rozpisane zgodnie z potrzebami Zamawiającego, a jednocześnie w taki sposób, aby co najmniej dwa 
produkty na rynku spełniały postawione wymogi. Oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu nie są więc ofertami indywidualnymi, „pod klienta” a dotyczą urządzeń standardowych, 
już wyprodukowanych. Dostarczenie istniejącego już sprzętu jest czynnością logistyczną. Dodatkowo, 
w celu zwiększenia konkurencyjności ofert, przetarg został podzielony na 4 części, a wzór umowy 
przewiduje przedłużenie terminu jej realizacji po zaistnieniu okoliczności i na zasadach w umowie 
opisanych. Odnośnie  poz. Strugnica stolarska 48 szt. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z kilku 
modeli spełniających wymagania OPZ (patrz od. na pyt. 4).  
 
Pytanie 7 
Dotyczy Część I, Strugarka grubościowa i wyrównująca 
„Model opisany w OPZ wg naszych informacji nie jest aktualnie dostępny na rynku. W związku z 
powyższym oraz powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji 
lub zaakceptowanie poniższego opisu: 
STRUGARKA GRUBOŚCIOWA I WYRÓWNUJĄCA – 7 szt. 
Precyzyjna maszyna do wygładzania i zmniejszania grubości drewna. Specyfikacja techniczna: 
- moc pobierana: min. 2000 W 
- min. grubość strugania: 3 mm 
- wielkość stołu strugarki: min. 1000 x 245 mm 
- wymiary stołu strugarki grubościowej: min. 500 x 250 mm 
- maksymalna grubość przedmiotu: minimum 150 mm 
- masa: do max. 150 kg 
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- mocna konstrukcja 
- wyłącznik przy zaniku napięcia, zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe silnika, osłona noży 
- podłączenie do odsysania wiórów." 
 
Odpowiedź: Wymagany sprzęt, w tej kompletacji, jest niezbędny podczas procesu dydaktycznego i 
wynika z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dopuścić wszystkich modeli 
znajdujących się na rynku a tylko te, które optymalnie odpowiadają na jego potrzeby. Jednocześnie, w 
celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zwiększa dopuszczalne wymiary stołu strugarki oraz 
usuwa zapisy nie mające istotnego znaczenia dla funkcjonalności zamawianego sprzętu. Zmianie ulega 
OPZ, otrzymując brzmienie jak  niżej: 
 
STRUGARKA GRUBOŚCIOWA I WYRÓWNUJĄCA – 7 szt. 
Precyzyjna maszyna do wygładzania i zmniejszania grubości drewna. Specyfikacja techniczna: 

 moc pobierana: min. 2100 W 

 moc użyteczna: min. 1600 W 

 min. grubość strugania: 3 mm 

 wielkość stołu strugarki: min. 1000 x 260 mm 

 wymiary stołu strugarki grubościowej: min. 400 x 250 mm 

 min. grubość przedmiotu: 150 mm 

 masa: max. 100 kg 

 konstrukcja wykonana ze sztywnego odlewu 

 wyłącznik przy zaniku napięcia, zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe silnika, osłona noży 

 prowadnica do strugania ukosowego 

 podłączenie do odsysania wiórów 
 
Wyposażenie: 

 noże ze stali HSS 

 ustawialna prowadnica 

 sześciokątne klucze trzpieniowe 

 przyrząd do ustawiania noży 

 końcówka do odsysania pyłu 

 popychacz 

 komplet nóg (stojak) 

 klucze serwisowe 
 
Pytanie 8 
Dotyczy Część I zamówienia, Formularz ofertowy poz. 4 -Szlifierka do narzędzi ręcznych  
„Formularz ofertowy do części I zawiera 6 pozycji, tj.: Strugnica stolarska, Stół szlifierski, Strugarka 
grubościowa i wyrównująca, Szlifierka do narzędzi ręcznych, Odciągarko - odpylarka oraz Ploter 
laserowy 
do drewna, natomiast załącznik o nazwie "Załącznik-nr-1-OPZ-cz.-I" nie zawiera opisu dla pozycji " 
Proszę o zaakceptowanie poniższego opisu: 
SZLIFIERKA DO NARZĘDZI RĘCZNYCH 
Wielofunkcyjna szlifierka do narzędzi takich jak wiertła, dłuta czy noże z regulacją kąta nachylenia 
ostrza. 
Specyfikacja: 
- zasilanie 230 V 
- prędkość obrotowa minimum 2800 obr/min 
- moc: minimum 60W 
- wyposażona w kamień szlifierski." 
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Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia OPZ o wskazaną pozycję, w brzmieniu jak niżej: 
 
SZLIFIERKA DO NARZĘDZI RĘCZNYCH (OSTRZARKA WOLNOOBROTOWA) – 2 szt. 
Wielofunkcyjna szlifierka do narzędzi takich jak wiertła, dłuta czy noże z regulacją kąta nachylenia 
ostrza. Specyfikacja techniczna: 

 wymiar kamienia szlifierskiego min. 250x50 mm 

 ściernica wygładzająca skórzana 

 wymiar ściernicy skórzanej min. 220x30 mm 

 w zestawie przyrząd do zmiany granulacji tarczy ściernej 

 przyrząd do ustawiania kąta. 
 
 
Pytanie 9 
Dotyczy Część I zamówienia, Formularz ofertowy poz. 6, Ploter laserowy do drewna 
„Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o 
dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
PLOTER LASEROWY DO DREWNA – 1 szt. 
Urządzenie przeznaczone do cięcia i grawerowania drewna. Specyfikacja techniczna: 

 pole robocze min. 900 x 1400 mm 

 tuba laserowa min.100W 

 chłodzenie wodne tuby 

 oprogramowanie współpracujące z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem 
autocad lub Windowsem 

 prędkość pracy minimum do 1000 mm/s 

 stół regulowany elektrycznie 

 stół nożowy 

 wskaźnik laserowy 

 wyposażony w minikompresor 

 wyciąg oparów 

 szkolenie w siedzibie kupującego 

 wbudowany interfejs usb 

 grawerowanie minimum: drewno, szkło, pleksi, ceramika, tkaniny, skóra, karton, guma, korek 

 cięcie minimum: drewno, pleksi, tkaniny, skóra, karton, guma, korek 

 gwarancja na źródło lasera: min. 12 miesięcy " 
 
Odpowiedź: Wymagany sprzęt, w tej kompletacji, jest niezbędny podczas procesu dydaktycznego i 
wynika z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dopuścić wszystkich modeli 
znajdujących się na rynku a tylko te, które optymalnie odpowiadają na jego potrzeby. Jednocześnie, w 
celu zwiększenia funkcjonalności Zamawiający dopisuje wymóg współpracy oprogramowania z 
użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Windows. Zmianie ulega OPZ, otrzymując opis 
jak  niżej: 
 
PLOTER LASEROWY DO DREWNA – 1 szt. 
Urządzenie przeznaczone do cięcia i grawerowania drewna. Specyfikacja techniczna: 

 pole robocze min.  x – 1200 y – 1500 mm 

 tuba laserowa min.100W 

 chłodzenie wodne tuby 
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 oprogramowanie współpracujące z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem 
Autocad i Windows 

 prędkość pracy do 1000 mm/s 

 stół regulowany elektrycznie 

 stół nożowy 

 wskaźnik laserowy 

 stół typu plaster miodu 

 stół przelotowy 

 wyposażony w minikompresor 

 wyciąg oparów 

 szkolenie w siedzibie kupującego 

 wbudowany interfejs usb 

 grawerowanie minimum: drewno, szkło, pleksi, ceramika, metale powlekane, bambus, 
tkaniny, skóra, karton, guma, korek 

 cięcie minimum: drewno, pleksi, bambus, tkaniny, skóra, karton, guma, korek 

 gwarancja na źródło lasera: min. 12 miesięcy 
 
 
Pytanie 10 
Dotyczy Część I zamówienia, Odciągarko - odpylarka 
„Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o 
dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
ODCIĄGARKO – ODPYLARKA - 1 szt. 
Urządzenie ssące czystego powietrza, odciągające pyły i wióry. Specyfikacja techniczna: 
- znamionowe natężenie przepływu: min. 20 m/s i 1450 m³/h 
- podciśnienie: około 2200 Pa 
- króciec odciągu Ø minimum 100 mm 
- wkład filtracyjny - powierzchnia filtra: min. 9 m² 
- w komplecie pojemnik na wióry: 2 x min. 180 l 
- silnik: 3 x 400V S6 50 HZ, o mocy minimum 1,5 kW" 
 
Odpowiedź: Wymagany sprzęt, w tej kompletacji, jest niezbędny podczas procesu dydaktycznego i 
wynika z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dopuścić wszystkich modeli 
znajdujących się na rynku a tylko te, które optymalnie odpowiadają na jego potrzeby. Jednocześnie, w 
celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza szerszy parametr podciśnienia 
znamionowego, przekrój króćca odciągu oraz precyzuje funkcjonalność pojemników na wióry. Zmianie 
ulega OPZ, jak  niżej: 
 
ODCIĄGARKO – ODPYLARKA  - 1 szt. 
 
Urządzenie ssące czystego powietrza, odciągające pyły i wióry. Specyfikacja techniczna: 

 znamionowe natężenie przepływu: min. 20 m/s i 1450 m³/h 

 podciśnienie znamionowe przy 20 m/s: min 1800 Pa 

 króciec odciągu min Ø 160 mm 

 poziom ciśnienia akustycznego: około 70 dB 

 wkład filtracyjny - powierzchnia filtra: min. 9 m² 

 w komplecie pojemnik/pojemniki na wióry na kółkach: o łącznej pojemności minimum 360 
litrów 

 silnik: 3 x 400V S6 50 HZ,  o mocy min. 3,0 kW 
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Pytanie 11 
Dotyczy Część IV, Sprzęt badawczo-laboratoryjny 
„Prosimy o wyłączenie z części nr 4 pozycji: suszarka, laboratorium chemiczne dwustanowiskowe, 
dygestorium i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis mikroskopów budzi podejrzenia o 
faworyzowanie konkretnego dostawcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt 1) i pkt 5b) ustawy z dn 17.12.2004 r. o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.). Wydzielenie 
powyżej opisanych pozycji pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to 
Zamawiający może uzyskać korzystniejsze ceny.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi podstaw, dla których umieszczenie wskazywanego sprzętu w 
ramach jednej części miałoby budzić podejrzenia o faworyzowanie konkretnego dostawcy (przy 
możliwości skompletowania oferty od różnych producentów bądź skorzystania z instytucji 
podwykonawstwa), niemniej w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający 
wydziela z Części IV przedmiotu zamówienia pozycje dotyczące zamawianych mikroskopów oraz tworzy 
dla nich osobną część postępowania (Załącznik 4A – OPZ cz. IVA). 
 
Pytanie 12 
Dotyczy Część IV, Sprzęt badawczo-laboratoryjny Suszarka laboratoryjna: 
Proszę o podanie zakresu pojemności oczekiwanego urządzenia? 
 
Odpowiedź: Minimalne 180l, wyposażona w min. 1 półkę. 
 
  
Ponadto Zamawiający informuje, że w zmienionej Części IV dodaje się pozycję: Waga laboratoryjna 
(waga analityczna) 2 szt. w brzmieniu: 
 
WAGA LABORATORYJNA (WAGA ANALITYCZNA) – 2 szt. 

Dane techniczne: 

 Max (g) - 21 Og 

 Min (g) - 0,2g 

 D= (g) - 0,001g 

 E= (g) - 0,01 g 

 Legalizacja - klasy 2 

 Powtarzalność-0,001 (std. Dev.) 

 Liniowość (g) - +/- 0,002 

 Zakres tarowania - do maksymalnego zakresu ważenia przed odejmowanie 

 Czas stabilizacji – max. 3 sekundy 

 Odważniki kalibracji zakresu (g) - 100 lub 200 

 Średnica szalki - min. 10 cm 
 
 
Wskutek odpowiedzi na pytania, Zamawiający: 

 zmienia treść: Załącznika nr 1 i nr 4 do SIWZ (OPZ cz. I i IV) 

 wyłącza z załącznika nr 4 do SIWZ sprzęt mikroskopowy i tworzy dla niego nowy załącznik o 
numerze 4A (Załącznik nr 4A - OPZ cz. IVA) 

 wydłuża termin składania i otwarcia ofert: 



 

 

11 

 

było:   6 listopada 2020 r. 
zmienia się na:  12 listopada 2020 r. 

 
Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy SIWZ: 

 w rozdz. III pkt 1 SIWZ dodaje się ppkt 4 w brzmieniu: 
„4) Część IVA – Sprzęt badawczo-laboratoryjny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 4A do SIWZ.” 

 w rozdz. III pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zamawiane urządzenia oraz sprzęt posiadały 
dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzające oznakowanie CE 
(lub równoważną deklarację zgodności wystawianą przez producenta wyrobu albo jego 
upoważnionego przedstawiciela, stanowiącą wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające 
zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej).” 

 w rozdz. III pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający przez ofertę częściową 
rozumie realizację przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnej części postępowania 
(Części od I do IVA).(…).” 

 w rozdz. XIV w pkt 1 dodaje się ppkt 5, a ppkt 4 zmienia brzmienie: 
„4) Część IV – 200 zł 
5) Część IVA – 800 zł.” 

Odpowiedniej zmianie ulegają również zapisy formularza ofertowego oraz ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
Dokonane zmiany i wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich upublicznienia. 


