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Białystok, 5 listopada 2020 r. 

 
Znak sprawy: 26.4.2020 
 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

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

Technicznych - kierunek przyszłość!" – branża mechaniczna i gastronomiczna. 

 

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 Części II, poz. 1: 
„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: 

STANOWISKO KOMPUTEROWE Z OPROGRAMOWANIEM DIAGNOSTYCZNYM DO SPRAWDZANIA 
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH – 1 SZT. 

 Wyposażone w system operacyjny przeznaczony dla urządzeń mobilnych, zapewniający 
wielozadaniowość, wielowątkowość, pamięć wirtualną i łatwe zarządzanie pamięcią 

 Funkcje PDA (Personal Digital Assistant) 

 Duży kolorowy ekran dotykowy LCD 

 Komunikacja bezprzewodowa ze złączem diagnostycznym 

 Zasilanie bateryjne 

 Komunikacja ze sterownikiem pojazdu 

 Bezpośrednie połączenie z internetem (WiFi) 

 Wbudowana kamera z funkcją wykonywania zdjęć i nagrywania filmów 

 Możliwość uzyskania parametrów bieżących w formie graficznej 

 Bezpłatny dostęp do aktualizacji 24 miesiące 

 Brak wymuszonych aktualizacji oprogramowania lub opłat rocznych 

 W zestawie komplet złącz diagnostycznych 

 Oprogramowanie do ponad 70 marek pojazdów z rynku azjatyckiego, europejskiego 
i amerykańskiego 

 Automatyczne powiadamianie o dostępnych do pobrania nowych wersjach 
oprogramowania diagnostycznego” 

 
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. 
W celu zwiększenia konkurencyjności usuwa się zapis dotyczący wymogu minimum 7m komunikacji 
bezprzewodowej zamawianego sprzętu. Jednocześnie Zamawiajacy precyzuje opis sprzętu poprzez 
zapis dotyczący wymogu braku opłat rocznych oprogramowania. OPZ otrzymuje treść jak niżej: 
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STANOWISKO KOMPUTEROWE Z OPROGRAMOWANIEM DIAGNOSTYCZNYM DO SPRAWDZANIA 
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH – 1 SZT. 

 Wyposażone w system operacyjny przeznaczony dla urządzeń mobilnych, zapewniający 
wielozadaniowość, wielowątkowość, pamięć wirtualną i łatwe zarządzanie pamięcią  

 Funkcje PDA (Personal Digital Assistant) 
 Duży kolorowy ekran dotykowy LCD 
 Komunikacja bezprzewodowa  
 Zasilanie bateryjne 
 Komunikacja ze sterownikiem pojazdu 
 Bezpośrednie połączenie z internetem (WiFi) 
 Wbudowana kamera z funkcją wykonywania zdjęć i nagrywania filmów 
 Możliwość uzyskania parametrów bieżących w formie graficznej 
 Bezpłatny dostęp do aktualizacji 24 miesiące 
 Brak wymuszonych aktualizacji oprogramowania i opłat rocznych 
 W zestawie komplet złącz diagnostycznych 
 Oprogramowanie do ponad 70 marek pojazdów z rynku azjatyckiego, europejskiego 

i amerykańskiego 
 Automatyczne powiadamianie o dostępnych do pobrania nowych wersjach oprogramowania 

diagnostycznego 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Części II, poz. 2: 
„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: 
OSCYLOSKOP WIELOKANAŁOWY – 1 SZT. 
Pamięć – min. 250 MB próbki dzielone miedzy aktywne kanały lub możliwość podłączenia zewnętrznej 
pamięci 
Rozdzielczość pionowa – min. 12 bit. 
Pasmo min. 20 MHz 
Kanały wejściowe – min. 4 
Dokładność DC min. ±3% 
Czułość wejścia od max. 10 mV/div do min. 10 V/div 
Zakres napięć wejściowych (pełna skala)” 

 
Odpowiedź: Wymagany sprzęt, w tej kompletacji, jest niezbędny podczas procesu dydaktycznego i 
wynika z potrzeb Zamawiającego. Jednocześnie, w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający 
wyraża zgodę na opis sprzętu zaproponowany przez Pytającego. OPZ otrzymuje treść jak niżej: 
 
OSCYLOSKOP WIELOKANAŁOWY – 1 SZT. 
Pamięć – min. 250 MB, próbki dzielone miedzy aktywne kanały lub możliwość podłączenia zewnętrznej 
pamięci 
Rozdzielczość pionowa – min. 12 bit. 
Pasmo min. 20 MHz 
Kanały wejściowe – min. 4 
Dokładność DC ±3% 
Czułość wejścia od max. 10 mV/div do  min 10 V/div 
Zakres napięć wejściowych (pełna skala) 

 
 

Pytanie 3 
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Dotyczy Części III, poz. 3, szlifierka prosta: 
„Zamawiający opisując szlifierkę prostą skopiował błędnie opis szlifierki podając jako parametr 
wymagany "regulacja obrotów", gdzie opisywana szlifierka nie posiada takiej regulacji. Dlatego 
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: 

Dane techniczne: 

 typ zasilania: pneumatyczne 

 min. prędkość obrotowa: 22000 rpm 

 średnica tulei zaciskowej: 6 mm 

 walizka transportowa 
Wyposażenie podstawowe: 

 złączka wtykowa 1/4" 

 zacisk mocujący 6mm (standard przemysłowy)” 
 
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. 
Wielość rodzajów złączek  umożliwi szersze zastosowanie urządzenia bez konieczności stosowania tzw. 
złącz redukcyjnych. Opis sprzętu pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy  Części III, poz. 3, szlifierka mimośrodowa 150 mm bezolejowa: 
„Zamawiający opisując szlifierkę prostą skopiował błędnie opis szlifierki podając jako parametr 
wymagany "regulacja obrotów", gdzie opisywana szlifierka nie posiada takiej regulacji. Dodatkowo 
parametr "moc" nie jest podawany przez większość producentów szlifierek pneumatycznych. Dlatego 
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: 
Szlifierka mimośrodowa 150 mm bezolejowa: 

 moc: 170 W lub prędkość obrotowa: min. 10 000 obr./min 

 średnica oscylacji: 5 mm 

 wymiary stopy: 150mm 

 walizka transportowa” 
 

Odpowiedź: Wymagany sprzęt, w tej kompletacji, jest niezbędny podczas procesu dydaktycznego i 

wynika z potrzeb Zamawiającego. Moc większości sprzętu tego rodzaju oferowanego na rynku,  

podawana jest w W, kW, KM. Jednocześnie, w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający usuwa 

wymóg regulacji obrotów i dopuszcza proponowany zapis dotyczący prędkości obrotowej. OPZ 

otrzymuje treść jak niżej: 

 

Szlifierka mimośrodowa 150 mm bezolejowa: 

 moc: 170 W lub prędkość obrotowa: min. 10 000 obr./min 

 regulacja obrotów 

 średnica oscylacji: 5 mm 

 wymiary stopy: 150mm 

 walizka transportowa 

 
Pytanie 5 
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Dotyczy Części III, poz. 3, szlifierka kątowa: 
„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: 
Szlifierka kątowa: 

 do min. 3 500 obr/min , 

 zużycie powietrza około: 113l/min, 

 regulacja obrotów 

 włącznik z blokadą chroniącą przed przypadkowym włączeniem, 

 wylot powietrza umieszczony z tyłu szlifierki lub obrotowy wylot powietrza, 

 walizka transportowa” 
 

Odpowiedź: Wymagany sprzęt, w tej kompletacji, jest niezbędny podczas procesu dydaktycznego i 

wynika z potrzeb Zamawiającego. Jednocześnie, w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający 

wyraża zgodę na zapis proponowany przez Pytającego, a dotyczący zakresu prędkości obrotowej oraz 

zapis dotyczący obrotowego wylotu powietrza. OPZ otrzymuje treść jak niżej: 

 

Szlifierka kątowa:   

 do min. 3 500 obr/min  

 zużycie powietrza około: 113l/min 

 regulacja obrotów 

 włącznik z blokadą chroniącą przed przypadkowym włączeniem 

 wylot powietrza umieszczony z tyłu szlifierki lub obrotowy wylot powietrza 

 zestaw tarcz  

 walizka transportowa 

 
Pytanie 6 
Dotyczy Części III, poz. 3, szlifierka pneumatyczna: 
„Parametr "moc" nie jest podawany przez większość producentów szlifierek pneumatycznych. 
Zamawiający skopiował opis szlifierki marki Finixa która aktualnie nie jest dostępna w sprzedaży w 
Polsce. Dlatego 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: 
Szlifierka pneumatyczna: 

 skok: 2,5mm 

 wyposażona w prędkość obrotową do min 2000 obr/min 

 wibracje max. 3,1 m/s2 

 głośność max. 76dBA 

 waga do 800g 

 zapotrzebowanie powietrza: do 480l/ min 

 ciśnienie min. 5 bara 

 walizka transportowa” 
 

 

 

Odpowiedź: Wymagany sprzęt, w tej kompletacji, jest niezbędny podczas procesu dydaktycznego i 
wynika z potrzeb Zamawiającego. Jednocześnie, w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający 
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dopuszcza proponowany zapis dot. Zakresu prędkości obrotowej oraz zwiększa zakres głośności do 
natężenia proponowanego. OPZ otrzymuje treść jak niżej: 
 

Szlifierka pneumatyczna:  

 skok: 2,5mm 

 wyposażona w płynną regulację obrotów do min. 2000 obr/min 

 wibracje poniżej 3,1 min/s 

 głośność max. 76dBA 

 waga do 800g 

 moc: min. 800W 

 zapotrzebowanie powietrza: około 480l/ min 

 ciśnienie min. 5 bara 

 walizka transportowa 
 
 
Pytanie 7 
Dotyczy Części III, poz. 3, Mini szlifierka: 
„Parametr "moc" nie jest podawany przez większość producentów szlifierek pneumatycznych. 
Zamawiający 
skopiował opis szlifierki marki Finixa która aktualnie nie jest dostępna w sprzedaży w Polsce. Dlatego 
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: 
Mini szlifierka: 

 skok : 2,5mm 

 talerz: maks. 75mm 

 prędkość obrotowa: do min. 2000 obr/min 

 zużycie powietrza: min. 99 l/min 

 waga do 690g 

 walizka transportowa” 
 
Odpowiedź: Wymagany sprzęt, w tej kompletacji, jest niezbędny podczas procesu dydaktycznego i 
wynika z potrzeb Zamawiającego. Jednocześnie, w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający 
dopuszcza proponowany zapis dotyczący zakresu prędkości obrotowej oraz usuwa zapis dotyczący 
minimalnej mocy sprzętu. OPZ otrzymuje treść jak niżej: 
 

Mini szlifierka: 

 skok : 2,5mm 

 talerz: maks. 75mm 

 płynna regulacja obrotów do min. 2000 obr/min 

 min. prędkość obrotowa: 13,000 rpm 

 zużycie powietrza: około 113,2 l/min 

 wibracje poniżej 3,1 min/s 

 głośność poniżej  85dBA 

 waga do 560g 

 walizka transportowa 
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Pytanie 8 
Dotyczy Części II, poz. 4: 
„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: 
URZĄDZENIE DO POMIARU GEOMETRII KÓŁ – 1 SZT. 
Urządzenie do pomiaru geometrii kół, z oprogramowaniem, dokonujące pomiaru w technologii 
3D. Kamery czytające o dużej czułości przyspieszające proces i dokładność pomiaru. 
Wyposażenie: 

 belka z dwiema kamerami lub podwójne wysokie/niskie słupy, 

 komputer PC ze standardowym oprogramowaniem, bazą pojazdów i systemem operacyjnym o 
funkcjonalnościach wskazanych poniżej (bez użycia dodatkowych aplikacji): 

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet oraz dodatkowo z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek (możliwość scentralizowanego wyboru instalowanych poprawek dzięki dodatkowemu 
oprogramowaniu producenta). 
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta 
systemu. 
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, 
biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) 
4. Wymagane jest aby dostarczona licencja systemu operacyjnego dopuszczała instalację systemu 
operacyjnego producenta, którego wsparcie dodatkowe wygasa nie wcześniej niż 1 stycznia 2025 r. 
5. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 
6. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, 
komunikaty systemowe. 
8. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 
9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 
komputer. 
10. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika 
interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać 
ze strony producenta. 
11. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 
12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: 
poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym 
przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje 
dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
14. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
15. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
17. Zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki rozumiane jako zestaw reguł definiujących lub ograniczających 
funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
18. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 

 

 min. 19’’ panoramiczny monitor TFT, 

 drukarka kolorowa DIN A4, 

 głośniki, 

 uchwyt kierownicy, 

 blokada pedału hamulca, 

 4 uchwyty na koła 11’’- 22’’ z tarczami. 
 
Funkcjonalności (co najmniej): 
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 Pomiar danych: 3D XD - małe i lekkie targety do zamontowania w uchwytach AC100 lub 
AC400, umożliwiające pracę geometrii 3D na podnośnikach 4 kolumnowych 

 Profesjonalne oprogramowanie pomiarowe 

 Sterowanie elektryczne wysokością kamer 

 Kompensacja przez przetaczanie ok. +/-20o 

 Pomiar zbieżności połówkowej 

 Pomiar zbieżności całkowitej 

 Kąt pochylenia kół 

 Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy kół kierowanych 

 Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy kół 

 Wartość przesunięcia osi 

 Nierównoległość osi 

 Kąty max. skrętów kół 

 Pomiar pochylenia koła przy zerowej zbieżności (wymóg Mercedesa) 

 Możliwość regulacji zbieżności przy skręconych kołach 

 Pomiar krzywej zbieżności (wymóg VW i Audi) 

 Logowanie użytkownika zabezpieczone hasłem 

 Możliwość drukowania własnych raportów i formularzy inspekcji 

 Pomiar podstawowych wymiarów zawieszenia 

 Programy regulacyjne dla różnych typów zawieszeń 

 Średnica felgi: uchwyt AC100 - 11-22" 

 Szerokość mierzonych rozstawów kół zakres minimalny: 1219-2438 mm 

 Długość mierzonych rozstawów kół zakres minimalny: 2007-4572 mm” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis proponowany przez Pytającego. OPZ otrzymuje treść 
jak przytoczona wyżej. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy Część 4, Terminal 
„Zamawiający w OPZ wymaga aby terminal współpracował z kasą fiskalną , natomiast oczekuje zakupu 
drukarki fiskalnej. Systemy gastronomiczne instalowane na terminalach dotykowych z zasady są 
połączone z drukarkami fiskalnymi a nie kasami fiskalnymi.  Czy Zamawiający w takim razie oczekuje 
zakupu kasy fiskalnej czy drukarki fiskalnej?” 
 
Odpowiedź: Sprzęt ma służyć do celów edukacyjnych. Zamawiający wymaga  współpracy terminala 
zarówno z drukarką fiskalną jak również kasą.  Do zakupu przewidziana jest drukarka fiskalna.  

 
Pytanie 10 
Dotyczy Część II, Sprzęt  diagnostyczny pojazdów samochodowych, STÓŁ PROBIERCZY DO BADANIA 
ALTERNATORÓW I ROZRUSZNIKÓW – 1 SZT. 
„W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: 

„… Cechy urządzenia:     
… 
– wbudowany analogowy amperomierz oraz woltomierz         
… 
– mostek do zmiany napięcia …” 
 

10.1 „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie cyfrowych amperomierzy i woltomierzy, 
umożliwiających niezależny odczyt każdego parametru (tj. prąd obciążenia alternatora, prąd 
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wzbudzenia, prąd rozrusznika, napięcie alternatora, napięcie akumulatora, napięcie rozrusznika), dla 
których rozdzielczość pomiaru wynosi odpowiedni co najmniej 0,1 A i 0,1 V ?” 
 
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Pytającego. 

 
10.2 „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego rozwiązania, pozwalającego na 
przełączanie napięcia pracy stanowiska pomiędzy trybem 12V a 24V, za pomocą przycisku ?” 
 
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Pytającego. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy FORMULARZ OFERTOWY - Cześć I 
„W pozycji numer 6 znajduje się "Ploter laserowy do drewna", natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ "Opis 
przedmiotu zamówienia, Część I - Pomoce dydaktyczne" brak informacji na temat tego urządzenia. 
Proszę o informację czy w.w. stanowisko jest wymagane, jeśli tak to proszę o wskazanie wymaganych 
cech/właściwości urządzenia.”  

 
Odpowiedź: Zamawiający prostuje omyłkę, jaka zaistniała w formularzu i modyfikuje treść formularza 
ofertowego poprzez usunięcie poz. 6 Ploter laserowy do drewna – sprzęt ten jest przedmiotem 
odrębnego postępowania. W wyniku usunięcia poz. 6 odpowiedniej zmianie ulega numeracja dalszych 
pozycji. 

 
 

Zamawiający prostuje również omyłkowo podaną w FORMULARZU OFERTOWYM - Cześć I 
ilość urządzeń w poz. 1 tj. Skrzynia przekładniowa ręczna – wymagana ilość, zgodnie z OZP to 1 sztuka.  
 
  Wskutek odpowiedzi na pytania, Zamawiający: 

 zmienia treść: Załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ (OPZ cz. II i III) 

 prostuje treść Załącznika nr 7 do SIWZ (formularz ofertowy) 

 wydłuża termin składania i otwarcia ofert: 
było:   6 listopada 2020 r. 
zmienia się na:  13 listopada 2020 r. 

 
Ponadto Zamawiajacy zmienia brzmienie pkt 6 w rozdziale III SIWZ w następujący sposób: 

 „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).” 
 

Dokonane zmiany i wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich upublicznienia. 


