
 

 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie pracowni dydaktycznych, zlokalizowanych 

w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – 3 Części. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00030.2018    20.07.2018 r. 

l.dz.: ZP.KW-00224/18    

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Część nr 1 – pozycja nr 1 – Obrabiarka numeryczna tokarka CNC. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: 

• Maksymalny przelot nad łożem nie mniejszy niż 580 mm, 

• Przesuw w osi Z nie mniejszy niż 540 mm, 

• Maksymalna prędkość obrotowa narzędzi napędzanych nie mniejsza niż 5.500 obr/min. 

Proponowana zmiana nie wpłynie w  żaden sposób na realizowany program dydaktyczny, natomiast znacznie 

zwiększy konkurencyjność i umożliwi oferowanie produktów z szerszej gamy producentów.  

2. Część nr 2. 

1) Pozycje 7, 8, 23, 24 – Czy ilość wymienionych komponentów ze środkowej kolumny jest ostateczną ilością 

przedmiotu zamówienia? 

2) Pozycja 7 – element 27 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia pneumatycznego zaworu 

bezpieczeństwa 3/2 NO sterowanego ręcznie przyciskiem z zatrzaskiem (grzyb bezpieczeństwa)? 

3) Pozycja 40 – Wyspecyfikowany przewód jest wymagany w przypadku podłączenia z falownikiem, którego 

brakuje w specyfikacji – czy jest on będzie on wymagany mimo wszystko? 

4) Pozycja 42 – element 2 – Czy Zamawiający dopuszcza silnik DC o napięciu znamionowym 220V? 

5) Pozycja 48 – Jaka powinna być ostateczna ilość sterowników PLC? Wg opisu można wywnioskować, że chodzi 

o 24 szt. Jednak dalsze pozycje tj. zasilacz 24V, kabel do sterownika oraz stelaż wskazują na 4 stanowiska. 

Zwiększenie ilości wiąże się tym samym z dużym wzrostem ceny. 

6) Pozycja 48 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia sterownika w module bez wbudowanego 

zasilacza (zawiera się w pozycji 50), wyświetlacza cyfrowego, potencjometrów? 

ODPOWIEDZI: 

1. Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych 

parametrów urządzenia. 

2. Część nr 2. 

1) Tak. Jest to liczba ostateczna 

2) Zamawiający dopuszcza zawór bezpieczeństwa typu NO. 

3) Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotowego przewodu, a brak opisu falownika wynika z faktu, iż jest 

on na wyposażeniu Szkoły. 

4) Zamawiający dopuszcza dostawę silnika prądu stałego DC wraz z wyświetlaczem. 

5) Ostateczna liczba sterowników wynosi 4. 

6) Zamawiający  dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie, przy założeniu, że elementy zostaną 

dostarczone jako dedykowane do sterownika PLC. Jednocześnie nadal wymagany jest zasilacz z pozycji 50, bez 

względu na to czy sterownik będzie zawierał wbudowany czy dedykowany zasilacz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


