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       Lisków, dnia 14 listopada 2019 r. 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  NR 1 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 

zakup i dostawa sprzętów do pracowni technologii gastronomicznej i technika pojazdów 

samochodowych. 

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego  

(Zespół Szkół nr 1 w Liskowie) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zwanej dalej „ustawą”), udzielam następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie nr 1: 

Dot. części II, poz. 5 

Powołując się na art.7ust.1 oraz art.29 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o 

dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Stół probierczy do alternatorów i rozruszników i /lub równoważny/ nie gorszy niż: 

Zasilanie min. 400V 3-fazy  

Silnik min. 4 KM  

Płynna regulacja prędkości obrotowej 

Reostat (regulowany opornik) obciążeniowy min. 600W 

Alternatory min. 12 oraz 24V 

Moc maks. alternatora [W] min. 2000  

Test alternatorów elektronicznych Test rozrusznika (bez obciążenia) 

Test elektronicznego regulatora napięcia od 12 do 24V 

Test płytki diodowej 

Wyposażenie stanowiska min.:  

Narzędzia i akcesoria do obsługi urządzenia 

Lampa robocza 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach: Alternatory min. 12 oraz 

24V, pozostałe parametry bez zmian. 

 



 
 

Pytanie nr 2: 

Dot. części II, poz.4 

Powołując się na art.7ust.1 oraz art.29 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o 

dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji 

lub zaakceptowanie poniższego opisu: 

 

Przyrząd do ustawiania świateł reflektorów i/ lub równoważny/ nie gorszy niż:  

umożliwia dokonanie badania ustawienia reflektorów w pojazdach wszystkich typów, Zestaw: 

kolumna z wózkiem zaopatrzonym w trzy koła. 

Zalety przyrządu: Łatwość bazowania poprzez zastosowanie lustra. 

Brak konieczności podłączenia zasilania  

Łatwa regulacja w pionie. 

Łatwe przesuwanie urządzenia pomiędzy lewym i prawym światłem.  

Przyrząd powinien wykonywać cyfrowy pomiar światłości a panel LCD powinien pozwalać 

szybko i precyzyjne odczytać jego wskazania. 

Wymiary (+/-10%):  

Wysokość (mm): 1500 

Szerokość (mm): 620 

Głębokość (mm): 644 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach  

Wymiary (+/-10%):  

Wysokość (mm): 1500 

Szerokość (mm): 620 

Głębokość (mm): 644 

 

Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie nr 3: 

Dot. części II, poz. 2 

Powołując się na art.7ust.1 oraz art.29 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o 

dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji 

lub zaakceptowanie poniższego opisu: 

Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem i/ lub równoważny/ nie gorszy 

niż:  

interfejs diagnostyczny z oprogramowaniem w języku polskim wbudowany czytnik kart 

pamięci (SD lub micro SD) wyposażony w kartę pamięci min.2GB, kabel zasilający do 

urządzenia,  

urządzenie wyposażone w min. oscyloskop i multimetr (wbudowane w urządzenie), 

podstawowy zestaw kabli pomiarowych i sterujących, torba/walizka narzędziowa. 



 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w specyfikacji przedmiotu poz.2 

 

 

 

 

 

Wykonawca powinien uwzględnić ww. odpowiedzi składając ofertę. Odpowiedzi do zapytań       

są integralna częścią SIWZ. 
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