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Jelenia Góra, 25.11.2022 r. 
RZ.271.84.2022 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym  
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. -  Wyposażenie pracowni zawodowych w  Zespole Szkół 
Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze - Etap I 
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.84.2022.  
 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, 
że wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 

PYTANIE NR 9 
Zamawiający określił termin ostateczny wykonania umowy jako 30 stycznia 2023, natomiast oferenci mają 
być związani z ofertą do dnia 27 grudnia 2022. Kolejną rzeczą jaka wynika z SWZ jest kryterium poza 
cenowe w postaci skrócenia terminu dostawy do maksymalnie dnia 16 stycznia 2023 r. Zatem jeżeli termin 
składania ofert nie ulegnie zmianie, a procedura wyboru oferty doczeka do ostatniego dnia terminu 
związania to podpisanie umowy będzie można wyznaczyć na dzień 3 stycznia 2023 r. Potencjalny 
"szczęśliwie" wybrany wykonawca jeżeli skrócił termin wykonania zamówienia będzie się musiał zmierzyć  
z dostawą bardzo wymagającego towaru w krótkim czasie (13 dni), remanentem po roku poprzednim, który 
wykonują dostawcy w pierwszych dwóch tygodniach nowego roku oraz wygórowanymi karami umownymi, 
które przygotował dla nich życzliwy i rozważny zamawiający. Nie zapominając, że zamawiający w trosce  
o zapewnienie uczciwej konkurencji zastosował tolerancję do wymiarów w przypadku pozycji 17 części 1 - 
Stół montażowy warsztatowy, żeby wykonawca mógł zamówić przedmiotowy stół w ilości 5 szt., co będzie 
trwało 3 tygodnie i poczekać na wypowiedzenie przez zamawiającego umowy po naliczeniu opóźnienia.  
Co więcej zamawiający może zawnioskować do wykonawców o wydłużenie terminu związania z ofertą!  
W niniejszym postępowaniu brakuje tylko aby zostało zabezpieczone wadium w maksymalnej wysokości. 
Termin realizacji powinien być określony jako ilość dni od podpisania umowy, jeżeli chodzi o część 1 oraz 3 
nie powinien być krótszy niż 42 dni, a rozsądnie dobrane kryterium powinno brzmieć: do 42 dni 0 pkt do 49 
dni 20 pkt do 56 dni 40 pkt Jeżeli chodzi o drugą część niniejszego zamówienia zamawiający ma sygnały  
od dostawców jakie są terminy realizacji i należałoby się do nich dostosować, nierealny termin wskazywać 
może na niezasadne uprzywilejowanie przez zamawiającego wykonawcy, który posiada niniejszy towar na 
stanie w oczekiwaniu na ogłoszenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Czy zamawiający 
podtrzymuje zapisy dot. kar umownych i/lub terminu realizacji umowy? 
 
PYTANIE NR 10 
dot. pytania wysłanego o godzinie 21:01. poprawka do pytanie: rozsądnie dobrane kryterium powinno 
brzmieć: do 42 dni 40 pkt do 49 dni 20 pkt do 56 dni 0 pkt 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 i 10 
Zamawiający informuje, iż w zakresie kar umownych podtrzymuje zapisy Tomu II SWZ „Projekt Umowy”. 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia: 

1. pkt 19 Ad. 1.2 Tomu I SWZ „Termin realizacji przedmiotu zamówienia”, który otrzymuje brzmienie: 
 

Ad 1.2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 40%  
a) Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt, zaś waga tego kryterium 

wynosi 40% ogólnej oceny. 
b) Kryterium to rozpatrywane będzie (dla każdej z części zamówienia oddzielnie) na podstawie 

zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt 4.3 Formularza oferty terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

c) Najdłuższy dopuszczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia  
15.03.2023 r. 

d) Zamawiający za skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia przyzna liczbę punktów zgodnie  
z punktacją przewidzianą poniżej: 

lp. Zaoferowany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia Liczba przyznanych punktów 

1. do dnia 15.03.2023 r. 0 

2. do dnia 08.03.2023 r. 20 

3. do dnia 01.03.2023 r. 40 
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2. pkt 7 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„7 Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się w terminie zgodnym z deklaracją Wykonawcy 
zawartą w formularzu oferty w tym najdłuższy do 15.03.2023 r. 

Zgodnie z treścią pkt 19 Tomu I SWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym 
z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin realizacji zobowiązany będzie  
zrealizować przedmiot zamówienia w oferowanym terminie. 
 

3. pkt 4.3 Załącznika nr 1 do Tomu I SWZ „Formularz oferty” – uwzględniając zmianę terminu realizacji 
zamówienia. 

Aktualny na dzień 25.11.2022 Załącznik nr 1 do Tomu I SWZ został opublikowany na stronie 
prowadzonego postępowania. 

4. pkt 2 Tomu III SWZ, który otrzymuje brzmienie” 

"2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się w terminie zgodnym z deklaracją Wykonawcy 
zawartą w formularzu oferty – w tym najdłuższy  do dnia 15.03.2023 r.  

Zgodnie z treścią pkt 19 Tomu I SWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym 
z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin realizacji zobowiązany będzie 
zrealizować przedmiot zamówienia w oferowanym terminie. 

Przez termin zrealizowania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie dostawę, montaż/uruchomienie 
wyposażenia oraz udzielenie instruktażu z jego obsługi”. 

5. W konsekwencji powyższych zmian Zamawiający dostosuje odpowiednie zapisy w zakresie 
terminu realizacji zamówienia w Tomie II SWZ „Projekt umowy”. 

 
PYTANIE NR 11 
część 1, poz. 25: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub  
zaakceptowanie poniższego opisu (czas oczekiwania na produkt wskazany w opisie znacząco przewyższa 
terminy zaproponowane przez Zamawiającego):Stół probierczy do diagnostyki alternatorów i rozruszników: 
umożliwiający testowanie alternatorów i rozruszników 12 / 24V zarówno z pojazdów osobowych, jak  
i ciężarowych. Testowanie alternatorów: możliwość testowania alternatorów z transmisjami cyfrowymi 
Badane parametry alternatora prąd upływu; prąd ładowania oraz test kontrolki; test transmisji cyfrowej; 
wyjście do tachometru; pomiar tętnienia napięcia; pomiar napięcia regulacji; badanie sygnału obciążenia 
alternatora; pomiar napięcia odniesienia. Badane parametry rozrusznika: test elektryczny, badanie zdolności 
rozrusznika do obracania się. Obsługa w języku polskim Gwarancja co najmniej 24 miesięcy  
Czy zamawiający zmieni zapisy SWZ?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
 
PYTANIE NR 12 
część 3, poz. 1: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
Wiertarka stołowa kolumnowa - przystosowana do wiercenia w metalach od aluminium i jego odlewów, 
poprzez metale kolorowe, aż do metali wysokogatunkowych. Urządzenie fabrycznie nowe ma posiadać 
następujące parametry minimalne: moc przyłączeniowa silnika min. 500W, napięcie 230 V, średnica 
uchwytu: min. do Ø 16 mm, regulacja uchwytu w zakresie min. 3 - 16 mm, posuw wrzeciona min. 65 mm, 
ilość prędkości - min.10, mocowanie uchwytu: MT II, odległość wrzeciona do stołu min. 450 mm, odległość 
wrzeciona do podstawy min. 630 mm, rozmiar stołu min. 250 x 250 mm, średnica kolumny min. 55 mm, stół 
oraz podstawa winny być odlane z żeliwa lub stali, wiertarka winna posiadać frontowy włącznik, wysokość 
stołu wiertarki winna posiadać regulację dzięki zębatemu systemowi regulacyjnemu, pochył stołu winien 
wynosić min. wynosi +/- 45, wiertarka powinna posiadać wskaźnik laserowy zwiększający precyzję pracy. 
Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Wiertarka powinna 
posiadać min. 24 miesiące gwarancji. Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie 
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PYTANIE NR 13 
część 3, poz. 6: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
Giętarka ręczna do blachy urządzenie fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne : 
giętarka winna być wykonana z żeliwa lub stali malowanego proszkowo minimalna szerokość robocza: 900 
mm, minimalna grubość blachy: 1 mm, minimalny kąt zaginania: 130°.Urządzenie powinno posiadać min. 24 
miesiące gwarancje. 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie 
 
PYTANIE NR 14 
Część 3, poz. 8: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
Prościarka mechaniczna do drutu o napędzie ręcznym - urządzenie fabrycznie nowe posiadające 
następujące parametry minimalne : przeznaczenie do drutu o grubości min. 6 - 8mm, wykonana z min. 7 
łożyskowanych, regulowanych rolek. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi  
w języku polskim. Prościarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie 
 
PYTANIE NR 15 
część 3, poz. 9:  
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu:  
Nożyce do cięcia prętów; urządzenie fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne: 
średnica cięcia - miękkie materiały min 12 mm, twarde materiały min. 9 mm, długość min. 70 cm, nożyce 
winny posiadać śruby pozwalajace zoptymalizować ustawienie szczęki, aby długotrwale utrzymywać 
odpowiednią wydajność cięcia, ostrza nożyc winny być poddane obróbce cieplnejlub utwardzone do min. 55 
HRC, nożyce powinny posiadać konstrukcję z ergonomicznymi rączkami zapewniającymi komfort pracy. 
Waga max. 4,5 kg. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. 
Nożyce powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji. 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
 
PYTANIE NR 16 
część 3, poz. 10: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: Nożyce ręczne do prętów - urządzenie fabrycznie nowe posiadające 
następujące parametry minimalne: nożyce przeznaczone do ciecia prętów o średnicy min. do 12mm, Szczęki 
winny być wykonane ze stali chromowo-molibdenowej, utwardzone, nożyce winny posiadać ręczną regulację 
luzów między ostrzami, długość całkowita max.750mm, nożyce powinny posiadać konstrukcję z 
ergonomicznymi rączkami zapewniającymi komfort pracy. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona 
instrukcja obsługi w języku polskim. Nożyce powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
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PYTANIE NR 17 
część 3, poz. 17: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
Szczypce fabrycznie nowe, mające zastosowanie do mocowania prętów zbrojeniowych za pomocą drutu 
wiązałkowego, winny pozwalać na skręcanie i obcinanie drutu w jednej operacji, szczypce powinny być 
wykonane ze stali narzędziowej wysokiej jakości, ostrza powinny być dodatkowo hartowane, twardość ostrzy 
min. 58 HRC, Długość 250 - 300 mm, waga max 550 g. Szczypce powinny posiadać min. 24 miesiące 
gwarancji. 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
 
PYTANIE NR 18 
część 3, poz. 18: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
Komplet kozłów metalowych ( 2 szt.) - fabrycznie nowe posiadające minimalne parametry techniczne: 
udźwig min. 150 kg każdy koziołek, szerokość powierzchni roboczej min. 600 mm, regulowana wysokość 
min. 850-1300 mm, konstrukcja wykonana z kształtownika kwadratowego, podwójną blokadę ramion, 
składane zawiasy klamrowe / blokady, Waga kompletu max 15kg. Kozły powinny posiadać min. 24 miesiące 
gwarancji 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
 
PYTANIE NR 19 
część 3, poz. 22: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
Komplet wierteł do drewna winny być wykonane ze stali stopowej wzmocnionej, w skład zestawu winny 
wejść wiertła z uchwytem cylindrycznym o średnicach min.: 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm; 8,0mm  
i 10,0mm. Wiertła mają być przeznaczone do wiercenia w miękkim i twardym drewnie, różnych gatunkach 
drewna egzotycznego, płytach wiórowych i pilśniowych oraz sklejkach. Wiertła winny być zapakowane  
w dedykowane etui oraz powinny posiadać min. 12 miesiące gwarancji. 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
 
PYTANIE NR 20 
część 3, poz. 23: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
Komplet wierteł do betonu, wiertła winny być wyposażone dwu ostrzową końcówkę z węglika umożliwiającą 
wiercenie w betonie, cegle, pustakach oraz wiercenie w fasadach lub świeżym betonie. Zestaw powinien się 
składać z min 7 wierteł o rozmiarach: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm. Wiertła winny być fabrycznie nowe, 
zapakowane w dedykowane etui oraz powinny posiadać min. 12 miesiące. 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
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PYTANIE NR 21 
część 3, poz. 27: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
Ściski ślusarskie nastawne - szybkomocujący ścisk śrubowy stalowy w kształcie litery C powinien być 
wykonany ze stali wysokiej jakości. Powinien posiadać wrzeciono z gwintem trapezowym i wahliwą płytką 
dociskającą oraz uchwyt z przetyczką. Powinien posiadać siłę zacisku do min. 22 kN, rozpiętość szczęk min. 
150 mm, wysięg min. 95 mm. Ściski fabrycznie nowe, muszą posiadać min. 12 miesiące gwarancji.  
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
 
PYTANIE NR 22 
część 3, poz. 4: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu (ponadto opis zamawiającego zawiera błąd): 
Wiertarka sieciowa z udarem - urządzenie fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne: 
moc przyłączeniowa min. 700 W, napięcie 230 V, obroty regulowane elektronicznie w minimalnych 
zakresach na biegu jałowym: 0 - 3200 obr./min, częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 48000 /min, 
blokada wrzeciona, sprzęgło przeciążeniowe, max. średnica wiercenia w betonie - min. 16 mm, max. 
średnica wiercenia w stali min. 13 mm, max. średnica wiercenia w drewnie min. 30 mm, uchwyt kluczykowy, 
oraz możliwość wymiany uchwytu – do wierteł, uchwytem cylindrycznym do ø 13, waga urządzenia max. 2,5 
kg, urządzenie winno znajdować sie w dedykowanej walizce. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona 
instrukcja w języku polskim. Wiertarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji  
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
 
PYTANIE NR 23 
część 3, poz. 5: 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
Pilarka tarczowa ręczna - urządzenie fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne: moc 
znamionowa min. 1600 W, prędkość obr. na biegu jałowym min. 5500 obr./min, zdolność cięcia przy 90° min. 
60 mm, możliwość cięcia pod kątem 45°, średnica tarczy min. 190 mm, średnica otworu tarczy 16 mm, waga 
max 4,5 kg, urządzenie powinno znajdować sie w dedykowanej walizce oraz powinno być wyposażone  
w tarcze z zębami z węglików spiekanych. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi 
w języku polskim. Pilarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji. 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
 
PYTANIE NR 24 
część 3, poz. 29:  
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu: Komplet kluczy płaskich:  
Zestaw kluczy oczkowo płaskich składający się minimum z 15 części powinien być wykonany ze stali CrV, 
hartowane zabezpieczenie przeciw korozji, niklowane oraz chromowane. Klucze powinny być min następu-
jących rozmiarach min. 6-21 mm. Klucze fabrycznie nowe, zapakowane w dedykowane etui i muszą posia-
dać min.12 miesiące gwarancji.  
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
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PYTANIE NR 25 
część 2, poz. 1: 
Tokarka CNC umożliwi kształcenie w zakresie obsługi i programowania obrabiarek CNC w warunkach 
zbliżonych do przemysłowych. Obrabiarka ma posiadać pełną funkcjonalność obrabiarki przemysłowej przy 
małej mocy i posuwach umożliwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych. Podobnie jak maszyna 
przemysłowa charakteryzować się ma w pełni zamkniętym oraz zabezpieczonym przed otwarciem w czasie 
pracy, obszarem roboczym przeznaczona do obróbki detali z metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz 
drewna. Posiadająca następujące minimalne parametry techniczne: przelot nad łożem min. 210 mm, dystans 
pomiędzy centrami min. 400 mm, otwór wrzeciona min. 56 mm, gniazdo wrzeciona min. MT4, prędkość 
wrzeciona min. 2500 obr/min, imak 4 pozycyjny, przesuw osi X min. 100 mm, przesuw osi Z min. 350 mm , 
szybki posuw X min. 4000 mm/min, szybki posuw Z min. 4000 mm/min, moc silnika wrzeciona min. 2.2Kw, 
średnica konika min. 32 mm, przesuw konika min. 80 mm, stożek konika min. MT 2, 3-szczękowy uchwyt 
ręczny, 4-pozycyjny imak narzędziowy, system chłodzenia. Wyposażenie dodatkowe: narzędzia, osprzęt, 
materiały – kompletne wyposażenie potrzebne do pracy dydaktycznej na zakupywanym urządzeniu. 
Gwarancja Producenta 24 miesiące, Deklaracja zgodności CE, Instrukcja w języku polskim, Kompleksowe 
szkolenie z obsługi maszyn jak i oprogramowania 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
 
PYTANIE NR 26 
część 2, poz. 2: 
Centrum obróbcze ma być obrabiarką, która umożliwi kształcenie w zakresie obsługi i programowania 
obrabiarek CNC w warunkach zbliżonych do przemysłowych. Obrabiarka posiadać ma pełną funkcjonalność 
obrabiarki przemysłowej przy małej mocy i posuwach umożliwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych. 
Podobnie jak maszyna przemysłowa charakteryzować się ma w pełni zamkniętym oraz zabezpieczonym 
przed otwarciem w czasie pracy, obszarem roboczym. Obrabiarka ma posiadać następujące minimalne 
parametry techniczne: średnica wiercenia min. 25 [mm], średnica frezowania min. 25 [mm], średnica 
gwintowania min. M8, prędkość obrotowa wrzeciona min. 4000 [obr/min], odległość końcówki wrzeciona od 
powierzchni stołu min. 215 [mm], stożek uchwytu wrzeciona BT 30, rowki teowe (ilość x szerokość-skok) 
min. 3/14/70 [mm], rozmiar  stołu roboczego min. 400x200 [mm], przesuw osi X min. 320 [mm], przesuw osi 
Y min. 220 [mm], przesuw osi Z min. 300 [mm], moc silnika głównego min. 2000 [W], zasilanie urządzenia: 3 
fazy, 400 [V] / 50 [Hz], Wbudowany ekran LCD wraz z klawiaturą, Wyposażenie dodatkowe: narzędzia, 
osprzęt, materiały – kompletne wyposażenie potrzebne do pracy dydaktycznej na zakupywanym urządzeniu. 
Gwarancja Producenta 24 miesiące, Deklaracja zgodności CE, Instrukcja w języku polskim. Kompleksowe 
szkolenie z obsługi maszyn jak i oprogramowania. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana 
na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 
Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu 
zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie. 
 

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 Zamawiający zmienia zapis: 
1. pkt 16.1, ppkt 2) Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„2) Kompletną ofertę, o której mowa w pkt 15.3 należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy zakupowej nie później niż do dnia 02.12.2022 r. do godziny 12:00”. 

2. pkt 16.2, ppkt 1 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 12:15 za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl”. 

3. pkt 17.1 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie 
„17.1 Wykonawca będzie związany z ofertą  od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni 
do dnia 31.12.2022 r”. 

 
Zamawiający informuje, że analogicznie zmienił ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00446533/01 z dnia 
18.11.2022r. Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków 
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 
 
 
 
                      Anna Tokarczyk 
 Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej 


