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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 – II_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.260.6.2.2022 
 

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  
dot. części 3 

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:  

 

Wyświetlacz graficzny/numeryczny   

- Kalibracja w 2, 3 lub 4 punktach po teście 0.  

- Zakres pomiarowy: min. 0,01 - 1000 NTU lub FNU  

- Pamięć wewnętrzna: min. 200 wyników pomiarów,  

- Interfejs: USB lub RS232C. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 3. 
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.  
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Pytanie 2 
dot. części 8: 

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: 

  

Wymiary rusztowania: szerokość min. 1,35 x długość min. 2,00 m,  

- Wysokość robocza 5 m +/- 1m 

- Rusztowanie na kołach z blokadami,  

- Rusztowanie posiada podpory (stabilizatory),  

- Ilość podestów bez klap: min. 1,  

- Ilość podestów z klapą: min. 1,  

- Na każdy podest schody,  

- Poręcze,  

- Stężenia: ukośne i poziome,  

- Dokumentacja techniczno-ruchowa. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 8.  
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
Pytanie 3 
dot. części 9 poz. 2: 

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: 

  

Kamera termowizyjna  

Zakres pomiarowy min. -20°C/280°C  

Wyświetlacz kolorowy min 2 "  

Paleta kolorów min. 3  

Kabel USB  

Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne  

Kalibracja fabryczna  

Instrukcja  

Walizka lub pokrowiec 

Gwarancja 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 9 
poz. 2. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
 

 
 
 

Z poważaniem 
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