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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik
budowy jednostek pływających
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o
wartości szacunkowej mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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W toku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego, wpłynęło do Zamawiającego
pytanie do SIWZ:

1. dot. Część 1, pkt. 1 - "Ploter"
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny ploter spełniający wymagania poniższego opisu?
"Ploter"
Produkt fabrycznie nowy, nieużywany spełniający minimalne wymagania techniczne: Ploter drukujący
wykorzystujący atramentową technologię druku w min. 5 zintegrowanych kolorach. Urządzenie
umożliwiające drukowanie do formatu A0. Maksymalna rozdzielczości min. 2400 x1200 dpi, z
prędkością min do 0,81 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy). Urządzenie
wyposażone w standardową pamięcią o pojemności co najmniej 2048 MB. Standardowe rozwiązania
komunikacyjne dostępne w urządzeniu to USB (Hi-Speed, typ: B), Ethernet (IEEE 802.3 1-base-T/IEEE
802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex), Wireless – druk przez WiFi
(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b. Urządzenie powinno obsługiwać minimum standardowe
języki drukowania: SG Raster (Swift Graphic Raster), HPGL/2, HP RTL, PDF (w wersji 1.7), JPEG (w
wersji JFIF 1.02).
2. dot. Część 1, pkt. 21 - "Komplet kluczy"
Opisany przez Zamawiającego produkt nie występuje aktualnie w sprzedaży. Ponadto 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:
"Komplet kluczy"
Komplet minimum 20 szt. kluczy płasko - oczkowych (rozmiary: 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm), wykonane ze stali chromowo - wanadowej polerowanej. Min. 12kątna końcówka klucza. Produkt fabrycznie nowy, nieużywany.

3. dot. Część 1, pkt. 15 - "Defektoskop magnetyczny"
Zamawiający w opisie pozycji 15 "Defektoskop magnetyczny" zapisał, że urządzenie to musi zostać
wyposażone w komplet głowic i wzorców. Defektoskop magnetyczny, w przeciwieństwie do
ultradźwiękowego nie posiada wymiennych głowic dlatego wnosimy o zaakceptowanie poniższego
opisu:
"Defektoskop magnetyczny"
Produkt fabrycznie nowy, nieużywany. Urządzenie służące do wykrywania wszelkich niejednorodności
materiałowych w materiałach ferromagnetycznych, spowodowanych pęknięciami, niejednorodnościami
struktury, obcymi wtrąceniami, nieciągłościami materiału wyposażony w komplet wzorców. Minimalne
parametry techniczne urządzenia: siła udźwigu wg ASTM E 709 (ASC-min.6,5 kg przy rozstawie
nabiegunników min. 125 mm); czas pracy ON/OFF - 4-5s./4-5 s.
4. dot. Część 2, pkt. 2 - "Piła tarczowa stołowa"
Czy Zamawiający zaakceptuje piłę tarczową stołową z maksymalną wysokością cięcia - 75 mm jako
spełniającą zapisy siwz? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź Zamawiającego:
ad. 1
Zamawiający nie dopuszcza produktu o wskazanym opisie.
ad.2
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Zamawiający nie dopuszcza produktu o wskazanym opisie. W rozumieniu zestawu dopuszcza
się skompletowanie również pojedynczo występujących na rynku kluczy.
ad. 3
Zamawiający nie dopuszcza produktu o wskazanym opisie. Zamawiający dodatkowo wymaga
kompletu głowic i wzorców.
ad. 4
Zamawiający dopuszcza produkt o wskazanym opisie (podana w opisie przedmiotu zamówienia
wartość max cięcia, jest podana jako wartość nie większa niż)”

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i jednocześnie
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób, że rozdział XI ust. 1, 3 i 9 otrzymują
następujące brzmienie:
1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy
złożyć w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, ul. Sportowa 1 ,
14-100 Ostróda w pokoju nr 3 w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:45 lub przesłać
pocztą (liczy się data i godzina wpływu do siedziby prowadzącego postępowanie w ww. terminie)
na adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, ul. Sportowa 1 , 14-100
Ostróda.
3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w
Ostródzie, ul. Sportowa 1 , 14-100 Ostróda z dopiskiem: „Oferta - przetarg na Doposażenie
pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających; część
……..” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz.
16:00.
9. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 30 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w Zespole Szkół
Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, ul. Sportowa 1 , 14-100 Ostróda w pokoju nr 3

