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    Olesno, dn. 19.07.2016 r. 
 
RIZ.272.11.2016 

 
 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznej – stanowisko 

programowania CAM wraz z symulatorem obróbki oraz stacją graficzną dla Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce 

 
 
Wyjaśnienia 
 
Zamawiający uzupełnia pkt. 16.1 SIWZ o zapis: 
„Maksymalny okres gwarancji wynosi 120 miesięcy.” 
 
Pytanie 1 
 Specyfikacja techniczna podaje elementy sprzętowe stacji graficznej, a nie 

wymienia systemu operacyjnego i ewentualnie innych programów. Czy szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ 

jest kompletny i nie wymaga uzupełnienia o system operacyjny? 

 
Odpowiedź 
 W opisie wymienione są parametry sprzętowe oraz oprogramowanie CAM. 

Zamawiający uzupełnia specyfikację o System operacyjny Windows 7-64 bit Home lub Pro 

lub Windows 10-64 bit Home lub Pro w obu wypadkach OEM lub BOX. System operacyjny 

powinien być zainstalowany na wszystkich 5 szt. stacji graficznych. 

 

Pytanie 2 
 W specyfikacji technicznej jest zapis o licencjach: 

1 pełna licencja i 4 stanowiska edukacyjne 

Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie oznacza „pełna” licencja na jedno stanowisko 

z postprocesorem FANUC. Gdyby ta 1 licencja miała być do celów produkcyjnych to cenę 

określi ilość modułów niezbędnych do realizacji określonych procesów.  

Proszę o podanie wymaganego okresu maksimum (np. 3 lata) uwzględniającego możliwość 

aktualizacji w cenie oprogramowania. 

 
Odpowiedź 
 Wyjaśnienie pojęcia pełna wersja oprogramowania 

Zamawiający jako jednostka edukacyjna wymaga oprogramowania w wersji EDU 

Zamawiający wymaga aby: 

1. na co najmniej jednym stanowisku zainstalowana była pełna licencja to znaczy 

posiadająca typową funkcjonalność oprogramowania CAM a dodatkowo: 

a. możliwość generowania kodów NC dla obrabiarki 
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b. możliwość zapisania w pliku, wydrukowania i przesyłania wygenerowanych kodów 

NC do obrabiarki 

c. wygenerowane kody NC mają być realizowane poprzez postprocesor zgodny ze 

standardem FANUC dla  tokarek i osobno frezarek 

d. zestaw musi zawierać wzorcowy postprocesor FANUC dla  tokarek i osobno 

frezarek 

e. musi posiadać generator postprocesorów pozwalający na tworzenie własnych 

postprocesorów oraz wprowadzanie modyfikacji do napisanych postprocesorów 

f. dostęp do oprogramowania a w szczególności  modułu generowania kodów musi 

być zabezpieczony kluczem 

2. na pozostałych stanowiskach wymagana jest pełna funkcjonalność oprogramowania 

CAM  lecz nie jest wymagane realizowanie funkcji wyszczególnionych w punktach od 

„a” do „f” 

Wyjaśnienie dotyczące okresu aktualizacji oprogramowania 

Zamawiający wymaga bezterminowej wersji oprogramowania oraz bezpłatnej, bezterminowej 

aktualizacji oprogramowania w ramach zakupionej wersji oprogramowania. 

  

 

Pytanie 3 

 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie: 

1. procesor 6-cio rdzeniowy 4.0 GHZ, (aktualna oferta Intela nie zawiera taktowania 

procesora z częstotliwością 4.1 GHz) 

2. dedykowana karta grafiki NVIDIA Quadro K2200 4GB zamiast karta grafiki zintegrowana 

3000HD 

3. bezprzewodową kartę wifi na port USB 

 

Odpowiedź 

 Zamawiający opisując wymagania dotyczące procesora i karty graficznej miał na 

myśli procesor i kartę graficzną o określonej wydajności i poprawnie współpracującą 

z zainstalowanym oprogramowaniem CAM. Aby być zgodnym z prawem Zamawiający 

wprowadza inną formę określenia wymaganego procesora i karty graficznej. 

Ad. 1 Zamawiający koryguje specyfikację wprowadzając zapis: „Procesor o wydajności 

minimum 7000 pkt wg testu PassMark”. 

Ad. 2 Zamawiający koryguje specyfikację wprowadzając zapis: „Karta graficzna poprawnie 

współpracującą z zainstalowanym oprogramowaniem CAM, dedykowana, minimum 1GB 

RAM”. Oczywiście zaproponowana karta grafiki NVIDIA Quadro K2200 4GB spełnia, a nawet 

znacznie przewyższa wymagania i jest akceptowana przez Zamawiającego. 

Ad. 3 Komputer ma posiadać wewnętrzną (zainstalowaną w slocie na płycie głównej 

komputera lub zintegrowaną z płytą główną) kartę WiFi. 

 

Pytanie 4 

 Czy wyspecyfikowane stanowisko programowania to wg Zamawiającego jest 

komputer z oprogramowaniem CAM, czy osobny sterownik, czy oprogramowanie 

komputerowe symulujące pracę sterownika maszyny? 

  

Odpowiedź 

 Przez stanowisko programowania Zamawiający rozumie: 
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 komputer z monitorem, zainstalowanym systemem operacyjnym i zainstalowanym 
oprogramowaniem CAM (szczegóły opisane w Odpowiedzi do Pytania 2) 

Zamawiający nie dopuszcza: 

 osobnego sterownika maszyny 

 osobnego panelu sterującego takiego jak sterownik maszyny  

 oprogramowania komputerowego symulującego pracę sterownika maszyny  

 programu komputerowego służącego do nauki programowania obrabiarek CNC inną 
metodą niż CAM 

Wyjaśnienie:  
Zamawiający zgadza się z definicją pojęcia „Oprogramowanie CAM” zawartą w Wikipedii: 
„Komputerowe wspomaganie wytwarzania, CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) – 
system komputerowy, który ma za zadanie integrację fazy projektowania i wytwarzania. 
Jeden z elementów zintegrowanego wspomagania wytwarzania (ang. Computer Integrated 
Manufacturing, CIM). 
Programy typu CAM na podstawie komputerowych rysunków 2D lub obiektów 3D (mogą to 
być zarówno obiekty bryłowe jak i powierzchniowe), tworzą ścieżki narzędzia (frezu, noża 
tokarskiego, wiązki lasera itp.). Przez ścieżkę narzędzia należy rozumieć ruch względny 
narzędzia względem przedmiotu obrabianego - kinematyka tego procesu na maszynie może 
być wykonywana na różne sposoby. Ścieżki poprzez postprocesor zamieniane są na 
rozpoznawalne dla maszyny funkcje sterujące. Wykonywanie instrukcji zawartych 
w kodzie CNC służy wykonaniu przedmiotu zgodnie z wytycznymi.” 
 
Pytanie 5 
 Czy Zamawiającego zechce doprecyzować i zweryfikować wymagania dotyczące 
parametrów wymaganych stacji graficznych a w tym: 
1. Określić wymaganą wydajność procesora wg PassMark 
2. Rozważyć zażądanie większego monitora np. 24”  
3. Zweryfikować żądania dotyczące karty graficznej i jej współpracy z oprogramowaniem 
CAM 
4. Rozważyć celowość zażądania większej ilości pamięci RAM 
 
Wyjaśnienie celowości wprowadzenia zapisu: 
1. Podając ilość rdzeni procesora i jego prędkość pracy nie określamy rzeczywistych 
parametrów wydajności procesora. Miarodajną wykładnią szybkości działania procesora jest 
test PassMark zawierający niezależne testy wszystkich produkowanych procesorów. 
http://www.passmark.com/ .  
2. Tekst dokumentu opracowanego przez KOWEZiU zawarty na stronie internetowej 
www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni „Rekomendowane wyposażenie 
pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik mechanik (operator obrabiarek 
skrawających) na stronie 37 rekomenduje „monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080”  
3. W wypadku specjalistycznego oprogramowania graficznego szczególnie 
wykorzystywanego dla potrzeb grafiki 3D zazwyczaj producent oprogramowania podaje typy 
kart graficznych rekomendowanych i niedozwolonych do konkretnych zastosowań. Ze 
względu na znaczny koszt wysokowydajnych kart graficznych sugeruję aby kartę graficzną 
dobrać do wybranego oprogramowania CAM. Pozwoli to zaoszczędzić znaczne środki. 
4. Jednym z głównych czynników wpływających na szybkość i płynność pracy programów 
grupy CAM jest ilość pamięci RAM 
 
Odpowiedź 
Ad. 1 Zamawiający koryguje specyfikację wprowadzając zapis: „Procesor o  wydajności 
minimum 7000 pkt wg testu PassMark”. 
Ad. 2 Zamawiający żąda dostarczenia monitorów 24” (dopuszcza wartość 23.6”, która jest 
powszechnie rozumiana jako 24”). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputerowo_Zintegrowane_Wytwarzanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Computerized_Numerical_Control
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Ad. 3 Zamawiający koryguje specyfikację wprowadzając zapis: „Karta graficzna poprawnie 
współpracującą z zainstalowanym oprogramowaniem CAM, dedykowana, minimum 1GB 
RAM”. 
Ad. 4 Zamawiający nie wymaga większej pamięci RAM niż 8GB  
 
Pytanie 6 
 Czy wprowadzony przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej zapis: 
„1 pełna licencja i 4 stanowiska edukacyjne” 
Należy rozumieć jako: 
Licencja edukacyjna składająca się z minimum 1 stanowiska nauczycielskiego o pełnej 
funkcjonalności (w tym generowania kodów NC dla obrabiarki i współpracy z obrabiarką) 
oraz minimum 4 stanowisk uczniowskich o funkcjonalności ograniczonej o funkcje 
dedykowane dla wersji nauczycielskiej)  
Wyjaśnienie 
Większość producentów oprogramowania dysponuje oprogramowaniem w wersji EDU 
posiadającym funkcjonalność pełnej wersji przeznaczonej dla potrzeb komercyjnych lecz bez 
prawa do zastosowań komercyjnych. Wersja przeznaczona dla ucznia posiada jednak 
zazwyczaj ograniczenia, które z założenia nie wpływają na proces edukacyjny. 
Oprogramowanie EDU jest wielokrotnie tańsze od komercyjnego a prawo jego nabycia 
posiadają niekomercyjne jednostki edukacyjne takie jak Zamawiający. 
 
Odpowiedź 
 Patrz odpowiedź do pytania 2 
 
Pytanie 7 
 Czy wprowadzony przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej zapis: 
„licencja bezterminowa wraz z aktualizacjami” 
Należy rozumieć jako: 
Dostarczone oprogramowanie jest w wersji bezterminowej (licencja nigdy nie wygasa) wraz  
z bezpłatnymi, bezterminowymi aktualizacjami w ramach zakupionej wersji oprogramowania. 
Wyjaśnienie 
Większość producentów oprogramowania sprzedaje swoje produkty bezterminowe na takich 
zasadach np. Windows, Corel, Adobe, AutoCad, Solid Edge, EdgeCAM. 
 
Odpowiedź 
 Patrz odpowiedź do pytania 2 
 
Pytanie 8  
 Czy Zamawiającego zechce uzupełnić wymagania dotyczące oprogramowania 
CAM o zapis: 
„Stosowany powszechnie w przemyśle a zarazem popularny w ponadgimnazjalnych 
szkołach technicznych (minimum 50 szkół)” 
Wyjaśnienie celowości wprowadzenia zapisu: 
1. Na rynku znaleźć można wiele niszowych oprogramowań grupy CAD/CAM/CNC, 
występujących sporadycznie w przemyśle i edukacji oraz nie posiadających własności 
edukacyjnych. Naszym zdaniem proces edukacyjny oparty powinien być na sprawdzonym 
zarówno w przemyśle jak i w edukacji oprogramowaniu. Oprogramowanie to powinno 
stanowić standardy zarówno przemysłowe jak i edukacyjne.  
2. Proces edukacyjny realizowany jest w szkole oraz wyspecjalizowanych jednostkach takich 
jak np. CKP. Oprogramowanie w jakie wyposażona jest szkoła powinno być identyczne 
z oprogramowaniem jakie używają CKP i ośrodki egzaminacyjne tak, aby uczeń odbywający 
naukę w CKP rozwijał swoje umiejętności nabyte w szkole i z łatwością zdawał egzaminy. 
3. Zadaniem zawodowej szkoły ponadgimnazjalnej jest przygotowanie ucznia  
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do wykonywania zadań produkcyjnych w przemyśle. Proces edukacyjny powinien zawierać 
elementy poznawania sprzętu, urządzeń, a również oprogramowania stosowanego  
w przemyśle.  
 
Odpowiedź 
 Zamawiający uzupełnia treść specyfikacji technicznej o zapis: „Dostarczone 
oprogramowanie CAM musi być oprogramowaniem wykorzystywanym przez Centra 
Kształcenia Praktycznego i ośrodki egzaminacyjne oraz posiadać wersję do zastosowań 
komercyjnych powszechnie stosowaną w przemyśle zarówno w Polsce jak i w Unii 
Europejskiej.” 
 
Pytanie 9 
 Czy Zamawiającego zechce rozważyć możliwość przesunięcia terminu składania 
ofert w niniejszym przetargu do dnia 27.07.2016. 
 
Odpowiedź 
 Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 26.07.2016 roku godz. 9:45. 


