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BOE/01/2013        Bytom, dnia 21.08.2013 r. 
 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ 

dot. postępowania przetargowego pn. Zakup pakietu wyposażenia pracowni nauki zawodu  
w ramach projektu "Kompetentny absolewnt szkoł zawodowej" współfinansowanego przez  

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Programu Oparacyjnego Kapitał Ludzki 

 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu  j.w. złożone zostały pytania do treści siwz, na które – 
na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1a i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – udziela 
wyjaśnień:  
 
Pytanie: 
W załączniku nr 6 dotyczącym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w części 4 – 
Urządzenie do obsługi klimatyzacji napisano: „zestaw do sprawdzania szczelności metodą 
ultradźwiękową”.  
Czy chodzi rzeczywiście o test szczelności w oparciu o tę metodę, czy chodzi o metodę dezynfekcji 
układu klimatyzacji za pomocą ultradźwięków? 
 
Odpowiedź: 
Chodzi o test szczelności metodą ultradźwiękową. 
 
 
Pytanie: 
W załączniku nr 6 w części 5 – Samodzielny tester do pomiaru i diagnozowania elektroniki 
pojazdowej napisano: „zintegrowana drukarka”. 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu urządzenia współpracującego z drukarką 
zewnętrzną? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu urządzenia współpracującego z drukarką 
zewnętrzną. 
 
 
Pytanie: 
W załączniku nr 6 w części 5 – Samodzielny tester do pomiaru i diagnozowania elektroniki 
pojazdowej napisano: „możliwość darmowej aktualizacji bez blokowania urządzenia”. 
Zamawiający nie sprecyzował okresu dostępności darmowej aktualizacji. Czy chodzi o okres 
gwarancyjny? 
 
Odpowiedź: 
Darmowa aktualizacja powinna obejmować minimum okres 2 lat. 
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Pytanie: 
W załączniku nr 6 w części 5 – Samodzielny tester do pomiaru i diagnozowania elektroniki 
pojazdowej napisano: „oprogramowanie dla celów dydaktycznych z dokumentacją techniczną 
wszystkich marek pojazdów samochodowych i dostawczych – kompatybilne dla producentów 
europejskich, azjatyckich i amerykańskich”. 
Czy punkt ten dotyczy oprogramowania testera (zakres diagnozowanych pojazdów), czy też 
dodatkowego oprogramowania informacyjnego. 
 
Odpowiedź: 
Wszechstronność oprogramowania powinna dotyczyć zarówno testera, jak i oprogramowania 
informacyjnego. 
 
 
Pytanie: 
W załączniku nr 2 Wzór umowy paragraf 4 punkt 2 napisano: „Wykonawca w ramach udzielonej 
gwarancji / rękojmi w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji naprawi wadliwy przedmiot 
umowy”. 
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia zastępczego w przypadku zagrożenia 5-
dniowego terminu naprawy? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
 
Pytanie: 
W załączniku nr 2 paragraf 4 punkt 3 napisano: „w przypadku 2-krotnej reklamacji i naprawy tego 
samego przedmiotu umowy, Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy”. 
Czy chodzi o 2-krotną reklamację awarii tego samego podzespołu w urządzeniu? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
 
 


