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Jelenia Góra, 24.11.2022 r. 

RZ.271.84.2022 
WYJAŚNIENIA 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.  
 
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 7 

Dotyczy: Część II: Wyposażenie pracowni CNC 
Załącznik nr 2  
 
Czy Zamawiający zechce dopuścić oprogramowanie CNC opisane w punkcie 3. o opisie przedstawionym 
poniżej? 
Proponowany opis spełnia przynajmniej kilka pakietów edukacyjnych różnych producentów. 
Opisane oprogramowanie: 

− spełnia wszystkie wymogi kompletnego oprogramowania pracowni CNC z obrabiarkami CNC, 

− jest stosowane powszechnie w średnich szkołach technicznych (ponad 75 % szkół technicznych w 

Polsce) oraz do egzaminów zawodowych w kwalifikacjach MEC.05, MEC.09, 

− dodatkowo posiada wersję przeznaczoną dla ucznia i nauczyciela do pracy w domu. 

 
Oprogramowanie opisane przez Zamawiającego w punkcie 3. opisuje precyzyjnie jedynie wybrane cechy 
oprogramowania CNC, a nie całość funkcji jakie powinno spełniać oprogramowanie pracowni CNC.  
 
Opis proponowanego oprogramowania  

 Pakiet oprogramowania CNC powinien składać się ze wzajemnie współpracujących elementów  
z bezterminową licencją wielostanowiskową (dla minimum 6 stanowisk) 

Pakiet powinien zawierać moduł CAD, moduł CAM i moduł CNC zawierający między innymi 
oprogramowanie symulujące pulpit sterownika obrabiarki CNC oraz umożliwiać nauczanie podstaw 
tematyki wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie. 
1.1 Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD 

Oprogramowanie CAD 2D/3D: 
a. współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAM,   
b. parametryczne,  
c. tworzenie trójwymiarowych modeli 3D, 
d. generowanie dokumentacji 2D, 
e. zestaw ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela 
f. zestaw drukowanych materiałów edukacyjnych i podręczników 
g. kurs wykorzystania oprogramowania dostarczonego w ramach niniejszego postępowania 

przetargowego dla nauczycieli w wymiarze minimum 20 godzin lekcyjnych realizowany w 
siedzibie Zamawiającego w tworzonej pracowni CNC. 

h.  
1.2 Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM 

Oprogramowanie CAM 3D : 
a. umożliwiające tworzenie programów na obrabiarki sterowane numerycznie  

na podstawie modelu 3D stworzonego w systemie CAD 
b. współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAD   
c. posiadające symulator 3D prezentujący pracę obrabiarki 
d. analiza w kolizji narzędzia z materiałem 
e. generowanie kodów NC dla obrabiarek 
f. posiadające standardowe postprocesory dla tokarek i frezarek z podstawowymi  

w przemyśle systemami sterowania (np. SINUMERIK, FANUC) 
g. posiadający specjalizowane postprocesory dedykowane dla zakupionych  

w ramach niniejszego przetargu tokarki CNC i frezarki CNC umożliwiające:  

− współpracę i generowanie kodów NC dla obrabiarki zakupionej w ramach niniejszego po-
stępowania przetargowego; 

− postprocesor specjalizowany ma być zainstalowany i sprawdzony w siedzibie zamawiają-
cego; 
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h. zestaw ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela 
i. zestaw drukowanych materiałów edukacyjnych i podręczników 
j. kurs wykorzystania oprogramowania dostarczonego w ramach niniejszego postępowania 

przetargowego dla nauczycieli w wymiarze minimum 20 godzin lekcyjnych realizowany w 
siedzibie Zamawiającego w tworzonej pracowni CNC. 

1.3 Pakiet edukacyjny do nauki tematyki CNC oparty o oprogramowanie symulujące pulpit sterownika 
obrabiarki sterowanej numerycznie w układzie graficznym realnego sterowania - praca jak na 
rzeczywistej maszynie wyposażonej w sterownik powszechnie używany  
w przemyśle np. SINUMERIK FANUC lub równoważny: 

a. umożliwia naukę programowania obrabiarki w kodach ISO oraz dodatkowo  
w prostym systemie konwersacyjnym. 

b. symulacja obróbki detalu, doboru narzędzi z podglądem parametrów obróbki  
w identyczny sposób jak na sterowniku obrabiarki 

c. możliwość współpracy z systemami CAD, w tym import geometrii obrabiarki 
d. możliwość połączenia w sieć stanowisk szkoleniowych i obrabiarek CNC 
e. instrukcja obsługi w języku polskim 
f. zestaw ćwiczeń do przeprowadzenia na zajęciach z uczniami 
g. zestaw programów uzupełniających a w tym: Program doboru parametrów obróbki, Katalog 

obrabiarek sterowanych numerycznie, Katalog narzędzi skrawających, Katalog osprzętu dla 
obrabiarki sterowanej numerycznie 

k. zestaw ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela 
l. zestaw drukowanych materiałów edukacyjnych i podręczników 
m. kurs wykorzystania oprogramowania dostarczonego w ramach niniejszego postępowania 

przetargowego dla nauczycieli w wymiarze minimum 20 godzin lekcyjnych realizowany  
w siedzibie Zamawiającego w tworzonej pracowni CNC. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie oprogramowania. 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 8 
Dotyczy: Część II: Wyposażenie pracowni CNC 
TOM II SWZ Projekt Umowy 
Czy Zamawiający zechce skorygować wysokość kary za niedotrzymanie planowanego terminu zakończenia 
umowy - z wysokości 3% na zwyczajowo stosowaną wartość 0,1 całkowitego wynagrodzenia brutto? 
Wyjaśnienie: 
W warunkach umowy Zamawiający żąda za opóźnienia dostawy 3 % wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień opóźnienia co daje kwotę ponad 10 000 zł dziennie. 
Zwyczajowo w przetargach dotyczących podobnego sprzętu i podobnej wartości ustala się kary umowne 
za opóźnienie w dostawie Przedmiotu Umowy na poziomie 0,1 % (jedna dziesiąta %) 
za każdy dzień zwłoki. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 
Zamawiający pozostawia zapisy Tomu II SWZ – „Projekt umowy” bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 


