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WSZYSCY OFERENCI 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pn. Dostawa drukarek 3D oraz 
stacji do czyszczenia i utwardzania wydruków dla PCI Sp. z o.o. 
 
Zamawiający Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
Pytanie 1 
Pytania dotyczące załącznika nr 2. 

(1) Dotyczące części 1 zamówienia: czy podane średnice dyszy są poprawne? Czy można 
zmienić treść na średnice o wymiarach: 0,2 mm / 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm / 1,0 mm? 
 

Odpowiedź 1 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający w Załączniku nr 2 – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa minimalne średnice dysz, które ma 
obsługiwać drukarka 3d o dużym polu roboczym. Zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia drukarka ma, więc obsługiwać minimum dysze o średnicach 0,2 mm / 0,4 mm 
/ 0,6 mm / 0,8 mm / 1,2 mm Wykonawca musi, więc zaoferować drukarkę obsługującą 
dysze o w/w średnicach. Jednakże oprócz tych średnic drukarka może obsługiwać dysze  
o innych średnicach np. 1,0 mm. Podane średnice dysz określone w załączniku nr 2 do SWZ 
są poprawne. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia treści zapisu w załączniku 
nr 2 do SWZ. 
 
Pytanie 2 
Pytania dotyczące załącznika nr 2. 

(2) Dotyczące części 2 zamówienia: czy podany obszar roboczy jest poprawny? Czy można 
zmienić treść na obszar roboczy o wymiarach co najmniej: 190 x 120 x 200 mm? 
 

Odpowiedź 2 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie dopuszcza mniejszego 
pola roboczego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ drukarka musi posiadać obszar 
roboczy co najmniej o następujących wymiarach 190 x 120 x 240 mm. Zamawiający 
zgodnie z opisem dopuszcza drukarkę o większym polu roboczym, bowiem parametry 
podane powyżej są parametrami minimalnymi. Podany obszar roboczy określony  
w załączniku nr 2 do SWZ jest poprawny. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia 
treści zapisu w załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 


