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Sucha Beskidzka, 15.04.2021 r. 
 

Wszyscy zainteresowani 
 

dot. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki pojazdów samochodowych w Zespole 
Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej  

 
 
Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań zadanych do treści specyfikacji warunków zamówienia. 
 
Zestaw nr 1 
 
Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 
komputera? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, 
na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi 
przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania 
stosowną w zależności od dostarczanej wersji? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga legalnego oprogramowania. Dopuszcza się proponowane atrybuty. 

 

Pytanie 4 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
Zestaw nr 2 

Pytanie nr 1. 

Czy zamawiający wymaga, aby dostarczony panel TPMS umożliwiał parametryzację czujnika ciśnienia w warunkach 
rzeczywistych (możliwość wytworzenia nadciśnienia do co najmniej 0,2MPa) wraz z jego diagnozowaniem i 
programowaniem poprzez dołączony do zestawu panelowego programator? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 2. 

Wymagany przez Zamawiającego zestaw panelowy „Sensoryka pojazdów samochodowych”, oferowany jest na rynku przez 
producenta krajowego, który uzyskał dla tego stanowiska, Certyfikat Zgodności Środka Dydaktycznego, wydany przez 
Instytut Transportu Samochodowego. Informacja na ten temat, jest ogólnie dostępna na oficjalnej stronie internetowej 
Instytutu Transportu Samochodowego (www.its.waw.pl), w wykazie Certyfikatów.  

Otrzymana ocena zgodności w wyniku przeprowadzonej certyfikacji, potwierdza zgodność z wymaganiami warunków 
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technicznych nr WT-ITS 97/19-ZDO, w zakres których wchodzą m. in. takie aspekty jak:  
- kompletacja środka dydaktycznego; 
- program i opis ćwiczeń; 
- bezpieczeństwo użytkowania; 
- budowa; 
- funkcjonalność; 
- badanie możliwości rejestracji rzeczywistych sygnałów WE/WY elementów układu. 
Tym samym certyfikat zgodności wyrobu o nazwie Zestaw Panelowy „Sensoryka systemów pojazdowych”, stanowi 
potwierdzenie, iż wraz ze stanowiącym jego integralną część „Opisem ćwiczeń”, jako środek dydaktyczny, przeznaczony jest 
do realizacji zadań edukacyjnych w szkołach i uczelniach o specjalności samochodowej. 
 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony zestaw panelowy „Sensoryka pojazdów samochodowych”, posiadał taki właśnie 
Certyfikat? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony panel Przeciwsobny regulator współczynnika wypełnienia umożliwiał testowanie 
wszelkich mechanizmów wykonawczych, które są sterowane napięciem 12 V stałym lub zmiennym z regulacją 
współczynnika wypełnienia z możliwością regulacji współczynnika w zakresie 0 ÷ 100 %, co 1 % z dostępem do 10 
najczęściej stosowanych zakresów częstotliwości (15 ÷ 400 Hz)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 4. 

Wymagany przez Zamawiającego zestaw panelowy „Aktoryka pojazdów samochodowych”, oferowany jest na rynku przez 
producenta krajowego, który uzyskał dla tego stanowiska, Certyfikat Zgodności Środka Dydaktycznego, wydany przez 
Instytut Transportu Samochodowego. Informacja na ten temat, jest ogólnie dostępna na oficjalnej stronie internetowej 
Instytutu Transportu Samochodowego (www.its.waw.pl), w wykazie Certyfikatów.  
Otrzymana ocena zgodności w wyniku przeprowadzonej certyfikacji, potwierdza zgodność z wymaganiami warunków 
technicznych nr WT-ITS 97/19-ZDO, w zakres których wchodzą m. in. takie aspekty jak:  
- kompletacja środka dydaktycznego; 
- program i opis ćwiczeń; 
- bezpieczeństwo użytkowania; 
- budowa; 
- funkcjonalność; 
- badanie możliwości rejestracji rzeczywistych sygnałów WE/WY elementów układu. 
Tym samym certyfikat zgodności wyrobu o nazwie Zestaw Panelowy „Aktoryka pojazdów samochodowych”, stanowi 
potwierdzenie, iż wraz ze stanowiącym jego integralną część „Opisem ćwiczeń”, jako środek dydaktyczny, przeznaczony jest 
do realizacji zadań edukacyjnych w szkołach i uczelniach o specjalności samochodowej. 
 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony zestaw panelowy „Aktoryka pojazdów samochodowych”, posiadał taki właśnie 
Certyfikat? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Niniejsze zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert. 
 

Z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 

mgr Józef Bałos 
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