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Dotyczy postępowania:  

„Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy - II” w ramach projektu 

pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i 

kwalifikacji” 

ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający: Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, NIP 5070062983 w imieniu, którego działa 

Dyrektor – Kamil Cieśliński,  godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 07.30 – 15.30 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Adres strony Zamawiającego: http://ckpl.pl/ 

Adres e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl 

adres skrzynki EPUAP:  /CKZLeczyca/SkrytkaESP 

 

 

Przekazujemy Państwu treść zadanych pytań i udzielone odpowiedzi: 

 

Pytanie Nr 1: 

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 nie może być krótszy niż 20 dni od podpisania umowy, jeżeli zamawiający 

podtrzyma kryterium terminu realizacji to jako wybór z najwyższą oceną punktową należy wskazać właśnie 

powyższy termin realizacji. 

 

Odpowiedź Nr 1: 

Termin wykonania: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie - maksymalnie 14 dni od 

dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia 

maksymalnie o 7 dni. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny oferty. Termin 

wykonania zamówienia określa Wykonawca w dniach - w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ, 

wpisując o ile dni skraca termin realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego - dla danej części 

zamówienia.  

Termin zamówienia pozostaje bez zmian. Postępowanie przedmiotowe, jest drugim z kolei postępowaniem (pierwsze 

zostało unieważnione), Wykonawcy mieli już wcześniej możliwość zapoznania się z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego. Wykonawcy o wszczęciu postępowania byli informowani już na etapie unieważnienia 

poprzedniego postępowania.  
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Pytanie Nr 2: 

Wykonawca składając ofertę deklaruje jej zgodność produktową z obowiązującymi w SWZ wymaganiami, w 

związku z tym wskazywanie danych identyfikacyjnych produktów jest całkowicie zbędne. Prosimy zatem o uznanie 

równoważności deklaracji wykonawcy z wymogami identyfikacyjnymi i zmianę wymogu podawania danych 

identyfikacyjnych produktów na deklarację (oświadczenie) wykonawcy o zgodności zamówienia z SWZ. 

 

Odpowiedź Nr 2: 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć opisy, fotografie dostarczanych produktów, których autentyczność musi 

zostać poświadczona przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego, z uwagi na potrzebę weryfikacji parametrów 

zaoferowanego sprzętu z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie Nr 3 

Szkolenia jakiej ilości osób wymaga Zamawiający? Jaki ma być zakres i czas trwania szkolenia? 

 

Odpowiedź Nr 3: 

W szkoleniu będzie uczestniczyć 3 nauczycieli. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu 

Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego, przed terminem odbioru sprzętu 

oraz wydania zaświadczenia na powyższą okoliczność. Czas trwania szkolenia 8 godzin lekcyjnych. 

 

Pytanie Nr 4: 

Co Zamawiający rozumie przez "opisy, fotografie dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać 

poświadczona przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego."? Czy chodzi o przedstawienie na wezwanie kart 

katalogowych np. Pobranych ze strony producenta? 

 

Odpowiedź Nr 4: 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć opisy, fotografie dostarczanych produktów (podmiotowy środek 

dowodowy), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego, z 

uwagi na potrzebę weryfikacji parametrów zaoferowanego sprzętu z parametrami wskazanymi przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć na wezwanie Zamawiającego - dla wszystkich oferowanych 

urządzeń, sprzętu, wyposażenia – opis oferowanych produktów (podmiotowy środek dowodowy) potwierdzający 

spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, 

fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego 

producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / 

numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie 

nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania/pozycji – części której 

dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez 

Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych. 

 

Pytanie Nr 5: 

Jakiej ilości spawarek wraz z osprzętem wymaga Zamawiający? W formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ) jest 

zapis "Spawarka półautomatyczna – 4 sztuki (...) Spawarka inwertorowa – 4 sztuki", natomiast w OPZ (załącznik Nr 

7 do SWZ) "Spawarka półautomatyczna – 5 sztuk (...) Spawarka inwertorowa – 4 sztuki". Proszę o weryfikację 

wymaganej ilości spawarek oraz osprzętu do spawarek. 

  

Odpowiedź Nr 5: 

Dostawa spawarek: 9 sztuk, w tym: Spawarka półautomatyczna – 5 sztuki oraz spawarka inwertorowa – 4 sztuki 
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Pytanie Nr 6: 

Podsumowując – sformułowanie przez Zamawiającego na tyle rygorystycznych wymagań, że nie jest to 

uzasadnione rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego w naszym odczuciu stanowi formę dyskryminacji 

pośredniej i naruszenie art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania 

uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: W wyroku KIO/UZP 434/09, wskazano, że 

„Określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami 

Zamawiającego. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 p.z.p., 

która zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie takich 

sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, 

uniemożliwiając im złożenie oferty. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie 

przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo 

z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także 

określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione 

obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawcom w postępowaniu, 

ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia”.  

„Pozycja: Spawarka półautomatyczna – 5 szt. - procesy MIG/MAG, MMA, - zasilanie 400/3/50/60 - prąd spawania 

250A -280 A dla 60% , - bezpiecznik 19-20 A - zakres prądu minimum 10-250A - wymiary maksymalne 878 

mmx560mmx935mm - waga netto maksymalnie 70 kg Spawarka zawiera co najmniej: 1. Palnik 3 m – 

kompatybilny ze spawarką z pozycji. Nr 1 powyżej – 5 szt. - średnica drutu do 1,2 2. Dysza palnika typu „MB25” 

– 10 szt. 3. Końcówka prądowa typu „MB25” 1,0 – 50 szt. 4. Łącznik prądowy typu „MB25” – 5 szt. 5. Drut 

proszkowy 1,2 p = minimum 15 kg – 5 szt. 6. Adapter do szpul z drutem spawalniczym – 5 szt. 7. Butla z gazem 

(napełniona) Ar/Co2 40L – 5 szt. Lub 8l 25 szt. 8. Reduktor do butli z gazem lit ARG/CO2 z zaworem 

bezpieczeństwa – 5 szt. 9. Rękawice spawalnicze – 10 par Zgodność z normą EN 388, EN 407 oraz EN 12477 klasa 

A 10. Kurtyna spawalnicza typu „55-7168 Green” minimum 1,74x2,34m – 16 szt. - DIN EN ISO 25980:2015-01; 

- 13822-PZA-17; Okres gwarancji na spawarkę z osprzętem: minimum 36 miesięcy" Pozycja: Spawarka 

inwertorowa - procesy MMA DC/AC, TIG DC/AC, Lift TIG , TIG HF , TIG Puls - napięcie 230V/1PL - zakres 

prądu minimum 5-200A +/- 15% - parametry spawania 200A/35% , 100-130A/100% - bezpiecznik 16-20A - ciężar 

nie więcej niż 27 kg - stopień ochrony IP23 " "Spawarki zawierają: 1. Wózek kompatybilny ze spawarką 

inwertorową z poz. 1 – 4 szt. 2. Uchwyt/przewód roboczy TIG 4m – kompatybilny ze spawarką inwertorową z poz. 

1 – 4 szt. 3. Przewody spawalnicze masa + elektroda 3m – 4 szt. 4. Butla napełniona gazem Ar - 40L – 4 szt. lub 8l 

– 20 szt. 5. Reduktor do butli z gazem lit. ARG/CO2– 4 szt. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. 

 

Odpowiedź Nr 6: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, kierując się wyłącznie i w szczególności względami dydaktycznymi, 

stosowanymi metodami nauczania oraz przygotowaną pracownią spawalniczą pod odpowiedni i bezpieczny dla 

uczniów i kursantów sprzęt. Bezpieczeństwo nauki i pracy ucznia ze sprzętem jest dla kierownika zamawiającego 

dobrem najwyższej wagi. Nadmienię, iż parametry wskazane opisie przedmiotu zamówienia są parametrami 

minimalnymi, Wykonawca zawsze może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach. 

 

Pozostałe zapisy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. 
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