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Sucha Beskidzka, dnia 12.03.2018 r. 

 
WSZYSCY ZAINTERESOWANI 

 
Dotyczy: dostawa wyposażenia do pracowni CNC oraz montażu układów pneumatycznych i 

elektropneumatycznych do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Numer 

referencyjny: WE.272.3.2018. 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017  r. poz. 1579, ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 12.03.2018 r. oraz dokonuje 
jednocześnie zmiany treści załącznika nr 2 do SIWZ. 

Pytanie nr 1 
Ze względu na niezagwarantowanie dochowania terminu dostawy przez producenta urządzenia dla 
poz. nr 2 (o parametrach zbliżonych do tych z SIWZ) prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna 
i dopuści do zaoferowania szlifierki o poniższych parametrach, jako rozwiązania równoważnego.  
ROZMIAR STOŁU ROBOCZEGO 152x304 mm , MAX. POSUW WZDŁUŻNY 340 mm , MAX. 
POSUW POPRZECZNY 170 mm, MAX. ODLEGŁOŚĆ WRZECIONA OD STOŁU 210 mm, 
ROZMIAR PŁASZCZYZNY MOCOWANIA 150x300 mm, PŁASZCZYZNA MOCOWANIA ZE 
STAŁYM MAGNESEM, OBROTY WRZECIONA 2800 obr/min, ROZMIAR TARCZY SZLIFIERSKIEJ 
180x13x31,75 mm, MOC SILNIKA WRZECIONA 0,55 kW, NAPIĘCIE 230 V, MAX. OBCIĄŻENIE 
STOŁU 30 kg, CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ 1450 mm, WAGA 260 kg. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowanie  wskazanej szlifierki, 
jako rozwiązania równoważnego do opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniając w szczególności 
realizację zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.03.2018 r. Powyższe 
argumentujemy, że obecnie na rynku występuje problem z dostępnością logistyczną w dostawach 
komputerów oraz ze względu na fakt, że część przedmiotu zamówienia jest dostarczana na 
indywidualne zamówienie dla Zamawiającego. Wyrażenie zgody umożliwi Wykonawcom 
przeprowadzenie szerszego rozeznania w rynku, w zakresie faktycznej dostępności i faktycznej 
możliwości dostawy produktów oraz zwiększy możliwość złożenia konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Termin składania ofert przesuwa się do dnia 16.03.2018 
r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 16.03.2018 r. o godzinie 11.00. W załączeniu ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 500053350-N-2018. 
 
Pytanie nr 3  
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie komputerów w pozycji nr 5 o TDP procesora nie 
wyższym niż 65W. Powyższe argumentujemy, że zestaw składający się z tak wydajnych jednostek, 
jakich oczekuje Zamawiający posiada procesor o wyższym TDP, aniżeli opisany w SIWZ. Umożliwi 
to złożenie oferty na komputery klasy PC, a nie tylko na komputery klasy AiO, które mogą ten 
wymóg spełnić, co będzie zgodne z treścią opisu pozycji (komputer klasy PC + monitor + 
klawiatura). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę. Od dnia  12.03.2018 r. TDP nie wyższe niż 
65W. 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w taki sposób, że z dniem 12.03.2018 
r. nadaje się nowe brzmienie poszczególnym pozycjom załącznika nr 2: 
Część 1 – poz. 4 – ,,Oprogramowanie użytkowe typu np. Win10 Pro lub Win10 Home (przykładowe 
rozwiązanie lub inne równoważne).” 
Część 1 – poz. 5 – ,,Oprogramowanie użytkowe typu np. Win10 Pro lub Win10 Home (przykładowe 
rozwiązanie lub inne równoważne).” 
Część 1 – poz. 7 - ,,Zestaw następującym elementów-przyrządów: Suwmiarki typu Limit 5 szt., 
suwmiarki typu Mitutoyo 2 szt., mikrometr  (łączna zamawiana ilość 4 szt w 1 szt. zestawu) 1 szt., 
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kątomierz 1 szt., kątomierz 1 szt., czujnik zegarowy 1 szt., kątomierz 1 szt., promieniomierz 1 szt., 
liniał 5 szt.  Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy. Uwaga, dopuszcza się produkty równoważne. Ze 
względu na zbyt szeroką gamę produktową należy dobrać i wycenić indywidualnie.” 
Część 2 – poz. 2 - ,,Opis elementu: Oprogramowanie użytkowe z licencją na min. 1 stanowisko lub 
inne równoważne.”, ,,Parametry: Oprogramowanie użytkowe typu np. Fluid Sim lub np. AutoSIM-
200 z licencją na min. 1 stanowisko lub inne równoważne. Licencja minimum na 12 miesięcy. 
Uwaga, dopuszcza się produkty równoważne, spełniające podobne założenia do opisanych w 
przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.” 
Część 2 – poz. 3 - ,,Opis elementu: Zestaw edukacyjny do programowania sterownika PLC  lub 
równoważny”, ,,Parametry: rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r., a) 4x Rozszerzenie np. LOGO! 
DM 8 12/24R ( V8 , 4x DI 12/24V, 4xDO przekaźnik ) + c) 4x KA-LOGO!-IO-Simulator - zestaw 
symulacyjny dla sterownika np. Siemens LOGO. Uwaga, dopuszcza się produkty równoważne, 
spełniające podobne założenia od urządzenia przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Pozostałe szczegóły bez zmian. Niniejszą odpowiedź kieruje się do Oferenta 
zadającego pytanie a także zamieszcza się na stronie Internetowej postępowania pod adresem 
www.powiatsuski.pl. Niniejsza zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i należy ją rozpatrywać łącznie (udzielone odpowiedzi z wprowadzonymi zmianami).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
 
 
1 x Oferent  
1 x www.powiatsuski.pl 
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