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Dot: przetargu nir+ograniczonego na dostawq oprogramowania do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

w ramach

realizowanej

projektu "Rozw6j szkolnictwa zawodowego

w

Gdyni

-

budowa, przebudowa

i

insfrastruktury' szk6l zawodowych oraz wyposa2enie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01 .00-22-0001116-01

z art, 38 ust.1 ustawy

Zgodnie

Prawo zamowiefi publicznych

z 29

rozbudowa
.

stycznia 2004 r. Zamawiajqcy

udziela wyja6rrieh do Pahstwa pytah do SIWZ.
Pytania::
Pytanie

1:

Wzalqczniku nr 5 do SIWZ (szczeg6towy opis przedmiotu zamowienier) znajduje siq zapis: "licencja
jednostanowiskowa". Czy zapis ten oznacza, i2 nale2y dostarczyc 34 licencje jednostanowiskowe
zabezpieczcrne 34 kluczami sprzqtowymi (USB), czy te2 Zamawiajqcy dopuszcza dostarczenie
licencji sieciorarych zabezpieczonych dwoma kluczami sprzgtowymi (USB), kazdy posiadajqcy licencjq
na 17 stanowrsk (polqczonych w siec lokalnq)z uwagi na podzial zam6wienia na dwie placowki?
Pytanie 2:

Wzalqczniku rrr 5 do SIWZ (szczeg6lowy opis przedmiotu zamowienia) znajduje siq zapis: "Program
powinierr umo;2:liwi6 realizacjg nastgpujqcych funkcji: ..., programowanie operar;ji tokarskich
tokarsko-frezarskich do 5 osi plynnych dla maszyn z wieloma wrzecionami iwieloma magazynami
narzqdzi oraz tokarek wzdluznych," Czy zapis ten oznacza, iz oprogramowanie ma umozliwic
programowanie tokarek w 5 osiach i frezarek w 5 osiach, czy Zamawiajqcy dopuszcza dostarczenie
oprogramowania umZliwiajqcego programowanie tokarek do 5 osi, czyli na pzyldad w 2 lub 3 osiach
frezarek do 5 osi, czyli na przyklad w 3 osiach?
i

Odpowiedzi

:

Pytanie 1 . Zapis "licencja jednostanowiskowa" w zalqczniku nr 5 do SIWZ (szr:zeg6lowy opis
przedmiotu zamowienia) oznacza, i2 nale2y dostarczyc 34 licencje jednostanovviskowe zabezpieczone
34 kluczami sllrzqtowymi (USB).
Pytanie 2.
Zapis: "Program powinien umozliwic realizacjg nastqpujqcych funkcji: ..., programowanie operacji
tokarskir::h i tol<arsko-frezarskich do 5 osi plynnych dla maszyn z wieloma wrzer:ionami i wieloma
magazynami nazqdzi oraz tokarek wzdluznych." aznacza iz oprogramowanie powinno umozliwic
wybor pomiqdzy nastgpujqcymi tokarkami
a. tokarka posiadajqcq dwie osie, X-Z
:
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obslugq narzqdzi napgdzanych - oS C
tokarka z magazynem narzgdzi i mozliwoSciq ustawienia nazqdzia pod dowolnym kqtem X-Z - oS

b. tokarka z

B
0. tokarka posiadajqca

wrzeciono przechwytujqce
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