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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020   
 

 
Jelenia Góra, 08.02.2023 r. 

RZ.271.7.2023 
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.  na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia pracowni 
dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych - Etap II w ramach projektu  
pn. „Szkolimy Zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" 
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.7.2023. 

 
 
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 
pytania o następującej treści: 
 

PYTANIE NR 16  
Część IX. Dostawa sprzętu RTV i AGD  

W związku z udzielonymi odpowiedziami dotyczącymi zmywarki - pozycja nr 20 -proszę również o usunięcie 
zapisu "podstawa" - który widnieje w nazwie wyposażenia. Proszę również o dopuszczenie maszyny o mocy 
10,8 kW - zmywarki o tak niskiej mocy jaką określili Państwo w OPZ nie są już produkowane. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapisy: 
Załącznika nr 1 do Tomu III SWZ Część IX pozycja 20 „Część IX. Dostawa sprzętu RTV i AGD”, który 
otrzymuje brzmienie: 
 

 
Lp. 

 
Nazwa 

 
Opis 

Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

było: 
 

20. 
 
Zmywarko – wypażarka + 

podstawa 

Zmywarka kapturowa przystosowana do mycia tac, szkła, sztućców 
i talerzy, szerokość 728 mm  głębokość 816 mm x wysokość 1505 
mm (+/- 5%), max. Wysokość mytych naczyń 320 mm, regulowane 
nóżki +/- 45 mm, kosz 500x500 mm, wykonana ze stali 
nierdzewnej, Wyposażenie zmywarki: dozownik płynu myjącego, 
dozownik płynu nabłyszczającego, sterowanie manualne zasilenia 
napięcie 400 V/ moc  6.8 kW, Funkcja wyparzania, w 1emperaturze 
około 90°C, Elektromechaniczne sterowanie wraz ze wskaźnikiem 
temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary ramion myjąco-
płuczących, podczas jednego cyklu mycia maksymalne zużycie 
wody : 3 l., W zestawie kosz do talerzy, uniwersalny, pojemnik na 
sztućce,1 l płynu do mycia oraz 1 l płynu do nabłyszczania, 
Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 

 
2 sztuki 

jest: 
 
 

20. 

 
Zmywarko – wypażarka + 

podstawa 

Zmywarka kapturowa przystosowana do mycia tac, szkła, sztućców 
i talerzy, szerokość 728 mm  głębokość 816 mm x wysokość 1505 
mm (+/- 5%), max. Wysokość mytych naczyń 320 mm, regulowane 
nóżki +/- 45 mm, kosz 500x500 mm, wykonana ze stali 
nierdzewnej, Wyposażenie zmywarki: dozownik płynu myjącego, 
dozownik płynu nabłyszczającego, sterowanie manualne zasilenia 
napięcie 400 V/ o min. moc  6.8 kW, Funkcja wyparzania, w 
1emperaturze około 90°C, Elektromechaniczne sterowanie wraz ze 
wskaźnikiem temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary ramion 
myjąco-płuczących, podczas jednego cyklu mycia maksymalne 
zużycie wody : 3 l., W zestawie kosz do talerzy, uniwersalny, 
pojemnik na sztućce,1 l płynu do mycia oraz 1 l płynu do 
nabłyszczania, Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w 
języku polskim 

 
2 sztuki 

 
Wykonawca składając ofertę na Cześć IX. „Dostawa sprzętu RTV i AGD” w Formularzu oferty  
w poz. 20 winien wykreślić w kolumnie II „Przedmiot dostawy” sformułowanie „podstawa”. 
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PYTANIE NR 17 
Część II. Dostawa mebli i wyposażenia 
Poz. 24 Szafa socjalno-metalowa skrytkowa - czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach: wysokość 
1800 mm, szerokość 120 mm, głębokość 500 mm(lub 450 mm)? Prosimy o weryfikację, z jakiego materiału 
ma być wykonana - jeżeli ze stali nierdzewnej to czy na pewno ma być malowana w RAL?. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapisy: 
Załącznika nr 1 do Tomu III SWZ Część II pozycja 24 „Część II. Dostawa mebli i wyposażenia”,  
który otrzymuje brzmienie: 
 
 

 
Lp. 

 
Nazwa 

 
Opis 

Ilość szt./kpl./ 
zestaw 

było: 
 

24. 
 

Szafa socjalna- 
metalowa skrytkowa 

Szafa BHP wyposażona w  10 skrytek, wykonana ze stali 
nierdzewnej, kolor: szary. Wymiary: wysokość ok: 172 cm, szerokość: 
ok 136 cm, głębokość: ok  45 cm  
Wymiary skrytki: wysokość: ok  72 cm, szerokość: ok 20 cm, 
głębokość: ok 42 cm. 

 
5 sztuk 

jest: 
 
 

24. 

 
Szafa socjalna- 

metalowa skrytkowa 

Szafa BHP wyposażona w  10 skrytek, wykonana ze stali 
nierdzewnej, malowana proszkowo kolor: szary. Wymiary: wysokość 
min. 172 cm, szerokość: min. 136 cm, głębokość: min. 45 cm  
Wymiary skrytki: wysokość: min.  72 cm, szerokość: min. 20 cm, 
głębokość: min. 42 cm. 

 
5 sztuk 

 
PYTANIE NR 18 
Część III. Dostawa sprzętu poligraficznego i do grafiki 
Pytanie dotyczące zadania nr 3 pozycja nr 1 Opisany przez Zamawiającego densytometr poligraficzny został 
wycofany i nie jest już dostępny. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o zmianę 
specyfikacji lub wykreślenie tej pozycji z zamówienia. Cena zbliżonego (dostępnego) sprzętu jest około  
4 x wyższa niż opisywanego gdy był dostępny. Co może skutkować znacznym przekroczeniem budżetu przy 
zakupie 4 szt. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapisy: 
Załącznika nr 1 do Tomu III SWZ Część III pozycja  1 „Część III. Dostawa sprzętu poligraficznego i do 
grafiki”, który otrzymuje brzmienie: 
 

 
Lp. 

 
Nazwa 

 
Opis 

Ilość szt./kpl./ 
zestaw 

było: 
 

1. 
 

Densytometr 
poligraficzny 

urządzenie fotoelektryczne mające za zadanie dokonywanie 
pomiarów gęstości optycznej różnego rodzaju materiałów, w 
przypadku poligrafii – wydruków. Urządzenie powinno 
charakteryzować się krótkim czasem reakcji oraz dużą szybkością 
pomiaru, automatycznym rozpoznawaniem typu mierzonego pola. 
Powinno mieć wszystkie niezbędne funkcje pomiarowe - gęstość 
optyczna, różnica gęstości optycznej, wszystkie gęstości optyczne, 
przyrost punktów rastrowych, procentowe pokrycie powierzchni, 
przyjmowanie farby przez farbę, krzywa charakterystyczna druku 
wersje dla różnych standardów gęstości - Status E, I lub T (zgodnie z 
ISO 5-3), pole pomiarowe ok 3mm lub ok 1,6mm. Możliwość 
przechowywania czterech zestawów pomiarów referencyjnych. 
Czytelny wskaźnik poprawności pomiaru. Szybkość komunikacji z 
komputerem poprzez port USB 

 
4 sztuki 

jest: 
 
 

1. 

 
Densytometr 
poligraficzny 

Urządzenie fotoelektryczne  wyposażone w wbudowane funkcje 
densytometryczne (m.in. gęstość optyczna, wszystkie gęstości, 
przyrosty punktu, pokrycie rastrem, balans szarości), umożliwiające 
pomiar punktowy, posiadające duży, czytelny dotykowy wyświetlacz, 
konfigurowalny interfejs użytkownika; zgodność pomiarowa ISO 
13655 (M1, M1 Part 1, M2, M3); umożlwiające jednoczesny pomiar 
wg. standardu M0 (bez filtra UV), M2 (z filtrem UV, M3 
(polaryzacyjny),wyposażone w blokadę dostępu, skalowalność funkcji, 
baterię o dużej pojemności, wbudowane złącze USB. Urządzenie 
powinno być wyposażone w futerał, stację dokującą, zasilacz, kabel 
zasilający, kabel USB, dedykowane oprogramowanie.  

 
4 sztuki 
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PYTANIE NR 19 
Część I. Dostawa pomocy dydaktycznych  
Proszę o doprecyzowanie opisu w części 1, pozycja 1. Czy zamawiający wymaga aby w każdym zestawie 
występowały 2 tablety: 1szt min 8'' i 1szt min 10'' czy jest to podany zakres 8''-10'' dla jednego tabletu? 
Występuje również zapis: Oprogramowanie powinno posiadać możliwość dostosowania interfejsu do różnych 
upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej. Czy to oznacza, że w zestawach mają się znajdować 
specjalistyczne przyciski (Blue2) ułatwiające pracę? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19 
Zamawiający wymaga do zestawu jeden tablet - zakres tabletu 8''-10''.  
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń,  
niepełnosprawności ruchowej - Zmawiający oczekuje  takich funkcjonalności jak między  innymi zmiana liczby  
i wielkości symboli, odstępów pomiędzy symbolami, kolorów tła, tempa wymowy i wiele innych. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi oraz powyższe zmiany na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki zamówienia 
nie ulegają zmianie. 
 
 
 
                Anna Tokarczyk 
Przewodniczący  komisji przetargowej 

 


