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WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – I_2022 

w ramach projektu pn.: 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1  
w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 
 

CKZiU1.KAK.260.2.2.2022 
 

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia 
dot. ww. postępowania. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawiam poniżej treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniem:  
 
Pytanie 1  
Pytanie o termin realizacji 

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot 
zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej 
konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego 
zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne  
i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy 
na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie 
krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko 
jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego 
wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania 
wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W dobie kryzysu z jakim wszyscy 
się zmagamy od zamawiającego jako instytucji publicznej oczekiwać należałoby rozsądku w zakresie wymagań 
terminowych, obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję ale przede wszystkim naraża potencjalnego 
wygranego wykonawcę na stratę związaną z przekroczeniem terminu realizacji. Termin realizacji niniejszego 
zamówienia z uwagi na skalę przedsięwzięcia i obecne uwarunkowania rynkowe, a także z uwagi, na niektóre 
produkty wykazane w zapotrzebowaniu zamawiającego, które są produkowane tylko i wyłącznie na zamówienie 
(nie gromadzi się ich stanów magazynowych), a więc termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 60 



 

________________________________________________________________________________ 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

dni od podpisania umowy, jeżeli zamawiający podtrzyma kryterium terminu realizacji to jako wybór z najwyższą 
oceną punktową należy wskazać właśnie powyższy termin realizacji. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego. Jego 

określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością 

zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Powyższe 

potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt 

KIO/UZP 80/07, w którym "Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby 

przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie 

narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia 

uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania 

zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub 

w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył” (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt 

orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s. 35).  

Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając w 

granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych 

minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy 

wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mogą go 

zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, 

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie 

uczciwej konkurencji (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 3, Warszawa 2009, s. 

40). 

W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ zostały wskazane te cechy, które mają dla 

Zamawiającego kluczowe znaczenie. Opis przedmiotu zamówienia jest jednoznaczny i wyczerpujący, zawiera 

dostatecznie dokładne i zrozumiałe określenia, a także uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności mogące 

mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

Wykonawców nie polega na tym, że Zamawiający ma dopuścić możliwość złożenia oferty na cokolwiek. 

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) umożliwia Wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia 

i nie powoduje nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia, co nie oznacza, że zasada 

uczciwej konkurencji ma prowadzić do sytuacji, w której o zamówienie muszą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, 

którzy oferują rzeczy zbliżone, podobne do tych wymaganych przez Zamawiającego. Zasada wyrażona w przepisie 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nie może być interpretowana w taki sposób, że wymaga dopuszczenia wszystkich 

zainteresowanych zamówieniem, a wybór produktu, który należy zaoferować w ramach danego zamówienia, 

pozostawiony jest wykonawcom (wyrok z dnia 22 marca 2012 r., KIO 471/12). Ponadto Zamawiający w opisie 

przedmiotu zamówienia określił minimalne parametry techniczne urządzenia do dostarczenia oraz dopuścił 

zastosowanie rozwiązań równoważnych, o których mowa pod pkt 4.12 SWZ. Wskazane w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru należy rozumieć, jako określenie wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert równoważnych, tzn. towaru o nie gorszych parametrach technicznych i standardach jakościowych 

(towar równoważny). 

Termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego jest realny i nie utrudnia uczciwej konkurencji. 

Termin realizacji został ustalony w sposób wskazany w SWZ w oparciu o rozeznanie, którego Zamawiający 

dokonał podczas szacowania wartości zamówienia. Terminy realizacji zamówienia mieściły się okresie do 21 dni 

i dlatego taki termin został przyjęty przez Zamawiającego.  

Dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu jest 
realizowana w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 
Raciborskim CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 
2014-2020 i Zamawiający musi dochować harmonogramu realizacji form wsparcia przewidzianych w projekcie, 
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dlatego zdecydował się na ogłoszenie postępowania na dostawę z terminem dostawy do 21 dni. 
Zastosowanie przez Zamawiającego kryterium: termin dostawy do 21 dni oraz jego skrócenie ma ogromne 
znaczenie w realizacji w/w projektu również w kontekście osiągnięcia jego głównego celu czyli podniesienia 
jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Dlatego od tego im szybciej zostanie zrealizowana dostawa 
doposażenia pracowni zależy możliwość wykorzystania jej do praktycznej nauki uczniów, co ma ogromne 
znaczenie w procesie edukacji. 

Pytanie 2 
dot. części I, poz. 1: 

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: 
 
- Zakres pomiarowy: 30 dB - 130 dB, 
- Dokładność nie gorsza niż: ±1,5 dB, 
- Zakres częstotliwości: 31,5 Hz - 8 kHz, 
- Pomiar z uwzględnieniem charakterystyk filtrów – A, C, 
- Wyświetlacz: min. 3-cyfrowy LCD (podświetlany), 
- Statyw, 
- Złącze USB, 
- Zasilacz sieciowy, 
- Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 10 Pro x64. 

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 1 
poz. 1.  
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
Pytanie 3 
dot. części III, poz. 4: 

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: 
 
Przecinarka taśmowa 
 
- Zasilanie: 230V lub 400V, 
- imadło szybkomocujące 
- regulacja opadania ramienia bezstopniowa, 
- Min. zakres cięcia 115 mm okrągłe, 100x150 prostokąt, 
- Piła na podstawie przejezdnej, 
- Odchylenie ramiona -45° , - 60°, 
- Dodatkowa taśma tnąca, 
- Chłodzenie taśmy, 
- Koncentrat chłodziwa, 
- Siłownik opuszczania, 
- Czyszczenie brzeszczotu z wiórów. 
 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 



 

________________________________________________________________________________ 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 3 
poz. 4.  
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
Pytanie 4 
dot. części II 

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: 
 
Mętnościomierz 
 
- Wyświetlacz graficzny lub LCD, 
- Kalibracja do maksymalnie 5 punktów, 
- Zakres pomiarowy: min. 0,01 - 1000 NTU, 
- Pamięć wewnętrzna: min. 200 wyników pomiarów, 
- Interfejs: USB lub RS232C. 
 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 2. 
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
Pytanie 5 
dot. części V 

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: 
 
Piła formatowa 
 
- Długość stołu - cięcia min. 2000 mm, 
- Docisk mimośrodowy, 
- Przymiar cięcia ukośnego, 
- Przymiar cięcia wzdłużnego - poprzecznego, 
- Podcinak, 
- Wskaźnik nachylenia tarczy, 
- Osłona piły, 
- Pochył piły 45°, 
- Tarcza do cięcia i do podcinki, 
- Zasilanie 400V, 
- Dodatkowa tarcza do cięcia i do podcinki. 
 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 5. 
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
Pytanie 6 
dot. części VI 
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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: 
 
Zaginarka do blachy 
 
- Długość robocza: min. 2140 mm, 
- Grubość giętej blachy stalowej: min. 1,8 mm, 
- Grubość belki zaginającej 20 mm, 
- Kąt gięcia: minimum od 0 do 145 stopni, 
W zestawie: zderzaki przednie, stół tylni, kątomierz, zderzak kąta gięcia. 
Dodatkowo w zestawie dedykowane wyposażenie: nożyce, dogniatarka. 
 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 6. 
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
Pytanie 7 
dot. części VII 

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: 
 
Rusztowanie jezdne 
 
- Wymiary podestu roboczego min. szerokość min. 1,20 x długość min. 2,00 m, 
- Wysokość robocza minimum 5 m z dwoma podporami bocznymi, 
- Rusztowanie na kołach z blokadami (dwa komplety kół), 
- Rusztowanie posiada podpory z możliwością montażu obciążenia, 
- Ilość podestów bez klap: min. 2, 
- Ilość podestów z klapą: min. 2, 
- Poręcze, 
- Stężenia: ukośne i poziome, 
- Ciężarki, 
- Dokumentacja techniczno-ruchowa. 
 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 7. 
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
 
Pytanie 8 
dot. części VIII, poz. 1 

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: 
 
Miernik wilgotności 
 - Do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, 
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- Zakres pomiaru: 0 – 100 jednostek lub %, 
- Dokładność pomiaru: min. 0,1%, 
 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 8 
poz. 1. 
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
Pytanie 9 
dot. części VIII, poz. 2 

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: 
 
Kamera termowizyjna 
 
- Zakres pomiarowy min. -10 ̊C do min. 280 ̊C, 
- wyświetlacz: kolorowy ekran LCD, min 2,4", rozdzielczość min. 320x160 pikseli, 
- opcje wyświetlacza: obraz w podczerwieni, 
- palety min. (Żelazo, Tęcza, Szarość), 
- kabel USB, 
- akumulator, 
- zasilacz do ładowania akumulatora w kamerze, 
- kalibracja fabryczna, 
- walizka lub etui 
- instrukcja, 
 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 8 
poz. 2. 
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
Pytanie 10 
dot. części VIII, poz. 4 

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: 
 
Niwelator laserowy obrotowy 
 
- samopoziomujący, 
- zasięg pracy: promień – min. 500 m, 
- dokładność: +/-1mm/10m, 
W zestawie: 
- odbiornik laserowy, 
- uchwyt czujnika na łatę, 
- akumulatorki, 
- ładowarka, 
- tarczka laserowa, 
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- okulary laserowe, 
- instrukcja obsługi, 
- kufer transportowy, 
- statyw aluminiowy, 
- łata. 
 
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 8 
poz. 4. 
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 

 
 
 

Z poważaniem 
Jacek Kąsek 

Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu 

 

 

 

 

 

 

 


