Sucha Beskidzka, dnia 17.11.2021 r.

WE.272.22.2021

Wszyscy zainteresowani

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni podstaw motoryzacji i pracowni naprawy
pojazdów samochodowych do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, dokonując
jednocześnie zmiany jej treści.
Szczegóły w załączeniu.

Z poważaniem
Józef Bałos
Starosta Suski

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
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Załącznik do zawiadomienia z dnia 17.11.2021 r.
Pytanie nr 1
1 | Dotyczy zad. 2 poz. 1
Ze względu na brak dostepności oraz powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo
zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie
godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Stoły wykonywane są z kształtowników zimno giętych lub konstrukcja stalowa spawana. Blat jest
drewniany lub ze sklejki. Szafka i szuflady zamykane na zamki. Szuflady na prowadnicach. Stoły
malowane są na kolor jasnozielony lub inny.
Typ produktu: Stoły warsztatowe
Długość - max. 140 cm
Szerokość - max. 69 cm
Wysokość - max. 85 cm
Grubość blatu - min. 4 cm
Wypełnienie pod blatem - deski lub metalowa pułka Grubość nóg - min. 3 cm
Dopuszczalne obciążenie - max. 500 kg
Wymaga się, aby stoły były wykonane ze kształtowników zimno giętych lub spawanych. Kolorytyka
stołów pa
Odpowiedź: Zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych. W zakresie parametrów
wskazanych z opisie przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany względem
pierwotnego opisu: nośność/ dopuszczone obciążenie minimum 500 kg. Skreśla się dopuszczalne
równomierne obciążenie blatu max. 800 kg oraz masę własną max. 120 kg.
W zakresie wymiarów wprowadza się następującą treść:
Długość - 140 cm (+-5%)
Szerokość - max. 69 cm (+-5%)
Wysokość - max. 85 cm (+-5%)
Grubość blatu - min. 4 cm
Pytanie nr 2:
2 | Dotyczy zad. 2 poz. 2
Prosimy o informację czy szkoła posiada oprogramowanie ESI? oraz jeśli posiada czy udostępni wolne
stanowisko. W przypadku braku wyżej wymienionego oprogramowania czy wykonawcy mają je
dostarczyć wraz z opisanym przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź: Należy dostarczyć wskazane oprogramowanie zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 3:
3 | Dotyczy zad. 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość instalacji online przez pracownika serwisu? Program wymaga
tylko wprowadzenia e-mail do systemu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga fizycznej obecności w czasie instalacji na miejscu ze strony
Wykonawcy. Instalacja to proces, który może być realizowany online. Przypomina się Wykonawcy,
że nie dopuszcza się korespondencyjnego realizowania umowy. Na końcu dostawy upoważniony
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pisemnie przedstawiciel Wykonawcy ma być obecny w szkole, w celu sprawdzenia kompletności
całej dostawy i w celu przeprowadzenia odbioru końcowego.
Pytanie nr 4:
4 | Dotyczy zad. 2 poz. 5
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września
2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Podnośnik do silników - Maks. Obciążenie min.1000 kg, maks. Podnoszenia min.210 mm, min. 4 kółka,
hydrauliczny.
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że dopuszczono składania ofert równoważnych.
Zamawiający wyjaśnia, że dopuści proponowane rozwiązanie jako równoważne pod warunkiem
posiadania następujących parametrów:
Podnośnik do silników, udźwig min. 1000 kg, Podnośnik przejezdny, hydrauliczny.
Pytanie nr 5:
5 | Dotyczy zad. 2 poz. 6
Ze względu na błędny opis oraz powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo
zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie
godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Podnośnik do skrzyń biegów, udzwig min 0,5 tony, maksymalna wysokość podnoszenia min. 1855 mm.,
podnoszenie nożne, przejezdny.
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że dopuszczono składania ofert równoważnych.
Zamawiający wyjaśnia, że dopuści proponowane rozwiązanie jako równoważne pod warunkiem
posiadania następujących parametrów:
Podnośnik do silników, udźwig min. 500 kg, podnoszenie nożne, podnośnik przejezdny.
Pytanie nr 6:
6 | Dotyczy zad. 2 poz. 7
Ze względu na błędny opis oraz powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo
zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie
godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Podnośnik do skrzyń biegów, udzwig min. 300 kg, maksymalna wysokość podnoszenia min. 1855 mm.,
wysokość w stanie spoczynu min. 1100 mm., podnoszenie nożne, przejezdny.
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że dopuszczono składania ofert równoważnych.
Zamawiający wyjaśnia, że dopuści proponowane rozwiązanie jako równoważne pod warunkiem
posiadania następujących parametrów:
Podnośnik do silników, udźwig min. 300 kg, Podnośnik przejezdny.
Pytanie nr 7:
7 | Dotyczy zad. 2 poz. 8
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września
2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl
tel: 033 875 79 46

Stół do mycia części z pokrywą, Powierzchnia robocza min. 780 x 600 mm, płyta robocza wykonana ze
specjalnego sita, obciążenie min. 200 kg, pojemność beczki na płyn 60l, pompa elektryczna 230V,
pędzel, mycie i odtłuszczanie odbywa się w obiegu zamkniętym, zabudowana komora na beczkę.
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że dopuszczono składania ofert równoważnych.
Zamawiający wyjaśnia, że dopuści proponowane rozwiązanie jako równoważne pod warunkiem
posiadania następujących parametrów:
Powierzchnia robocza 780 x 575 mm (+-15%), stół przeznaczony do mycia części z pokrywą.
Nośność/obciążenie minimum 200 kg, pojemność beczki na płyn min. 60 l, pompa elektryczna 230
V, pędzel.
Pytanie nr 8:
8 | Dotyczy zad. 2 poz. 11
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września
2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Zlewarko - wysysarka oleju oraz płynów eksploatacyjnych ze zbiorniku o pojemności 70l. Miska
ściekowa o pojemności min. 10l. Zbiornik opróżniany pneumatycznie, w zestawie min. 6 sond ssących.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że dopuszczono składania ofert równoważnych.
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza proponowane rozwiązanie jako równoważne, przy czym
pojemność zbiornika co najmniej 70 l i pojemność miski ściekowej minimum 10 l. W zestawie
muszą być sondy ssące.
Pytanie nr 9:
9 | Dotyczy zad. 2 poz. 17
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września
2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Pojedynczy odciąg spalin do samochodów o masie do 3,5t śr rury 4"/dł węża 7,5m/typ węża NR-CP lub
równoważny PROTAPE TPE 326 MEMORY, wentylator min. 0,37 kW/ ssawka gumowa
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że dopuszczono składania ofert równoważnych.
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza proponowane rozwiązanie jako równoważne.
Pytanie nr 10:
10 | Dotyczy zad. 2 poz. 18
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września
2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Pojedynczy odciąg spalin do samochodów o masie do 3,5t śr rury 4"/dł węża 7,5m/typ węża S/wentylator
0,37 kW /ssawka aluminiowa lub równoważna metalowo- gumowa.
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że dopuszczono składania ofert równoważnych.
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza proponowane rozwiązanie jako równoważne.
Pytanie nr 11:
11 | Dotyczy kryterium oceny
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Zamawiający w pozacenowych kryteriach oceny ofert wskazuje, iż za zadeklarowanie gwarancji
wymaganej do prawidłowego uczestnictwa w postępowaniu - 24 miesiące (deklarowanie poniżej tej
wartości skutkować będzie odrzuceniem oferty) przyzna wykonawcom 35 z 40 punktów jakie można
uzyskać z pozacenowych kryteriów. Przypomnijmy, iż obniżenie wartości kryterium cenowego do 60 ze
100 pkt w zamyśle miało spowodować podniesieniu jakości sprzętu dostarczanego przez wykonawców.
Zamawiający w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu swoim postępowaniem niemal zwiększa wagę ceny
ponieważ oferta z najniższą ceną i najmniej korzystną dla zamawiającego gwarancją otrzyma aż 95%
punktów, za to niewiele droższa oferta z korzystniejszą gwarancją nie będzie już w stanie z nią
konkurować. Obecne zapisy SWZ działają na szkodę zamawiającego. Przy obecnych zapisach SWZ 35%
punktów jest przyznawane za spełnianie wymogów postępowania, a nie za dodatkowe korzyści dla
zamawiającego płynące z przedstawienia dogodniejszych warunków zamówienia. Niniejszym prosimy o
zmianę kryteriów na poniższe (lub inne, logiczne, nie działające na szkodę zarówno zamawiającego jak i
rzetelnych wykonawców):
24 miesiące - 0 punktów, 36 miesięcy - 20 punktów, 48 miesięcy - 40 punktów.
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że dopuszczono składania ofert równoważnych.
Zamawiający wyjaśnia, że kryteria są prawidłowe i ma inne stanowisko, które wynika właśnie z
realizacji wielu zamówień. Zamawiający nie widzi jakichkolwiek problemów z tym, że oczekuje, że
wybierze ofertę, której cena będzie możliwie najniższa. Jest to istota trybu konkurencyjnego. W
odniesieniu do dodatkowych korzyści związanych z wydłużoną gwarancją często zdarzają się
przypadki, że są to pozorne ,,korzyści”.
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