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Centrum Kształcenia Zawodowego      Racibórz, 27.10.2020r. 
i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 
ul. Zamkowa 1 
47-400 Racibórz 
 
 
 
CKZiU2.26.1.20 
 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA DO 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA DOPOSAŻENIA 
PRACOWNI OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE W CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” 
W RACIBORZU 
 
w załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do SIWZ i udzielone odpowiedzi: 
 
Pytanie  
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy 
o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 
zaakceptowanie poniższego opisu:       
1. Tokarka CNC z osią Y i napędzanymi narzędziami -  1 szt.  

   
Specyfikacja techniczna:  
•  Prędkość wrzeciona min. 4000 obr./min  
•  Średnica toczenia nad łożem min. 410 mm  
•  Średnica toczenia nad suportem min. 320 mm  
• Maks. długość przedmiotu obrabianego min. 280 mm 
•  Prędkość głowicy min. 3000 obr/min  
•  Możliwość wykonywania toczenia powierzchni cylindrycznych, stożkowych, powierzchni 
czołowych, wytaczania, rowkowania, gwintowania, toczenia powierzchni kulistych itp. 
•  Przesuw pionowy osi Y minimum 150 mm  
•  Prędkość posuwu w osi Y minimum 6 m/min 
•  Prędkość posuwu w osi Z minimum  20 m/min  
•  Prędkość posuwu w osi X minimum  15 m/min 
•  Silnik główny min 3,7 kW  
•  Zakresy pracy, przesuw 
- dla osi Z minimum 310 mm 
- dla osi Y minimum 180 mm 
- dla osi X minimum 345  mm 
•  Wymiary obrabiarki:  
- Waga 2100 -2700 Kg  
- Wymiary zewnętrzne min. 2140x1800x1820 mm 
•  Zakres podziałek gwintów 0,2-5mm 
•  Maks. średnica gwintowania głowicy M8 
•  Oświetlenie robocze obrabiarki  
•  Maks. średnica wiercenia głowicy 13 mm 
•  Moc pompy chłodziwa 120W 
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•  Smarownica 
•  Pełna dokumentacja DTR w języku polskim  
•  Certyfikat CE  
Na wyposażeniu standardowym:  
- Zestaw 6 tulejek samozaciskowych 
- Zestaw uchwytów tokarskich  
- Oprawka tokarska VDI 40 E4 na tulejki ER32 - 1 szt.  
 Zestaw tulejek zaciskowych ER32 (18 sztuk w komplecie) – 1 kpl.  
 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:   
• Urządzenie nie może być urządzeniem prototypowym  
• Maszyna musi być fabrycznie nowa  
• Gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące od uruchomienia obrabiarki, bez limitu godzin  
• Serwis z reakcją serwisową 24h  
• Oferta musi uwzględniać koszty transportu z rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem urządzenia w 
siedzibie zamawiającego  
• Oferta musi uwzględniać szkolenie z programowania i obsługi  maszyny w siedzibie zamawiającego 
w wymiarze minimum 16 godzin. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia oraz nie akceptuje powyższego opisu. 

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). „Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości 
wyższej, niż standardowa, lub o podwyższony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania 
usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt 
KIO/UZP 236/08, UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 
2008, s.40). 

W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 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. 
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Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) 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). 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ukształtował się pogląd, że nawet opis 
przedmiotu zamówienia dokonany w taki sposób, że wyłącznie jeden wykonawca może złożyć zgodną 
nim ofertę, może nie być poczytany za naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 
ustawy Pzp (wyrok z dnia 4 stycznia 2018 r., KIO 2707/17). Zamawiający może bowiem oczekiwać 
rozwiązań najnowocześniejszych i wyjątkowych  (zob. wyrok z dnia 1 lutego 2011 r., 79/11, KIO 
89/11, KIO 90/11). 
 

 

 

       dr Sławomir Janowski 

             DYREKTOR 


