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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

wraz ze zmianą postanowień SIWZ i terminu składania ofert 

 

 

Zamawiający – Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu, w imieniu którego działa 

pełnomocnik - Bartłomiej Kruszyński, będący Partnerem spółki: RKW Kruszyński Wojciuch 

Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w 

związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: PN/03/2019, 

pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia dla pracowni diagnostyki w Zespole Szkół 

Samochodowych w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej 

wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy””, po dokonaniu analizy pytań złożonych 

przez Wykonawcę, przedstawia następujące wyjaśnienia: 

 

PYTANIE 1: 

 

Zamawiający w każdej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia dodał zapis: „SPRZĘT 

POWINIEN BYĆ KOMPATYBILNY Z ISTNIEJĄCĄ W SZKOLE INFRASTRUKTURĄ, 

TECHNOLOGIĄ SPRZĘTU ORAZ WYKORZYSTYWANYM OPROGRAMOWANIEM”. 

Czy Zamawiający może opisać jak wygląda aktualna infrastruktura w pracowni diagnostyki, z 

jakiej technologii korzysta Zamawiający, oraz jakiego używa oprogramowania? Bez tych 

informacji Wykonawcy nie mogą ustosunkować się do wymagań odnośnie kompatybilności. 

 

ODPOWIEDŹ 1: 

 

Pracownia diagnostyki samochodowej jest obecnie w trakcie w budowy. Dokumentację można 

pobrać ze strony Zamawiającego pod adresem: http://zss-zywiec.edu.pl/o-nas/zamowienia-

publiczne. 

 

Wyposażona będzie w dwa  stanowiska robocze:  

− jedno z podnośnikiem dwukolumnowym 4t,  

− drugie w kanał warsztatowy. 

   

Urządzenie do geometrii zawieszenia powinno umożliwiać prawidłową praca na stanowisku z 

kanałem oraz na podnośniku 4 kolumnowym, który szkoła zamierza dokupić do pracowni 

diagnostyki. Urządzenie do geometrii zawieszenia powinno zawierać własną bazę danych 



wymaganych do pomiaru i regulacji zawieszenia wraz z darmową  bezterminową aktualizacją. 
Szkoła dysponuje urządzeniem diagnostycznym KTS 540 oraz oprogramowaniem ESI-tronic 

dostępnym na wiele stanowisk komputerowych. Szkoła ma również dostęp do oprogramowania 

HaynesPro WorkshopData Car Edition (RETIS), które zostało udostępnione szkole przez firmę  
MAGNETI MARELLI. 

 

 

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez 

dodanie nowego sprzętu – Podnośnik dwukolumnowy. Z tego względu Zamawiający dokonuje 

następujących zmian w SIWZ: 

1) załącznik nr 1A do SIWZ – Formularz cenowy i wyposażenia, zmienia się w ten sposób, 

że dotychczasową treść tego załącznika, zastępuje się nowym, dołączonym do niniejszej 

informacji 

2) załącznik nr 6 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zmienia się w ten sposób, że 

dotychczasową treść tego załącznika, zastępuje się nowym, dołączonym do niniejszej 

informacji. 

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami postanowień SIWZ, Zamawiający 

przedłuża termin składania oferty wyznaczając go na dzień 31 października 2019 roku do 

godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w 

SIWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 

1) Pkt 14 ppkt 1 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje 

zapisem o brzmieniu: 

„Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Zespół 

Szkół Samochodowych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 10, 34-300 Żywiec, 

w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 31.10.2019r. do godz. 9:00 
„ 

 

2) Pkt 14 ppkt 2 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem 

o brzmieniu: 

„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu 

ul. Grunwaldzka 10,  

34-300 Żywiec 

 

Oferta w postępowaniu na dostawy: 



 

„Dostawa i montaż wyposażenia dla  pracowni diagnostyki w Zespole Szkół Samochodowych w 

ramach zadania pn.:  „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do 

lokalnego rynku pracy”” 

 

Nie otwierać przed dniem 31.10.2019r., godzina 9:15” 

3) Pkt 14 ppkt 5 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem 

o brzmieniu: 

„Otwarcie Ofert nastąpi w gabinecie Dyrektora w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 10, 34-300 Żywiec: 

 

w dniu 31.10.2019r. o godz. 9:15 

„ 

 

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SIWZ wraz z 

załącznikami. 

 

 Z poważaniem 

 

 


