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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr.: ZP.271.08.2018, którego przedmiotem jest:
"Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa urządzeń szybkiego
prototypowania”.
Zamawiający: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, tel.: 59 84 88 223,
działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w dniu: 24, 29.01.2018r. otrzymał
zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień:
Pytanie:
Dotyczy: Strona 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia – drukarka 3D do Zespołu Szkół
Mechanicznych i Logistycznych
1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach maszyny 490x560x590 zachowując
obszar wydruku jak wymagano min. w OPZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach maszyny 490x560x590 zachowując obszar
wydruku jak wymagano min. w OPZ.
Pytanie:
Dotyczy: Strona 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia – skaner 3D do Zespołu Szkół
Mechanicznych i Logistycznych
Najważniejszymi parametrami skanerów 3D są rozdzielczość detektora, odległość między
punktami, dokładność, czy pole pomiarowe, które są wzajemnie zależne od siebie (zmiana
jednego parametru powoduje zmianę innych) i które Zamawiający specyfikuje w opisie
zamówienia. Obecnie wskazane parametry techniczne w punkcie 2 stoją ze sobą w
sprzeczności i nie jest możliwe dostarczenie sprzętu o takich parametrach przez żadnego

_
tel: +48 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

producenta na świecie. Prosimy więc o odpowiedzi na pytania i sprostowanie OPZ, aby
możliwe było przedstawienie oferty do tego postępowania:
1. Czy Zamawiającemu zależy na parametrze wielkości pola pomiarowego czy tez na
dokładności skanera 3D? Podane w OPZ parametry wzajemnie się wykluczają. Dokładność
wyliczana jest na podstawie praw fizyki i matematyki, zależna jest ona od wielkości pola
pomiarowego - im mniejszy wymiar pola pomiarowego, tym system pomiarowy jest bardziej
dokładny.
Dla wymaganego w OPZ pola 800 mm x 600 mm odpowiada dokładność na poziomie 0,12
mm, jeśli jednak Zamawiającemu zależy na dokładności skanera 3D na poziomie 0,03 mm,
wówczas pole pomiarowe powinno wynosić maksymalnie 200 mm x 150 mm.
Czy Zamawiający wymaga więc skanera 3D z polem pomiarowym 800 mm x 600 mm
i dokładności 0,12 mm, czy też skanera z polem pomiarowym 200 mm x 150 mm i
dokładności 0,03 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmian parametrów dla skanera 3D w opisie przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 5 do SIWZ.
Pytanie:
2. W OPZ Zamawiający podaje parametr próbkowania: 1000 pkt/mm2. Parametr ten nie jest
możliwy do osiągnięcia dla skanera z polem 800 mm x 600 mm oraz detektorem 5MPix.
Uzyskany w wyniku pomiaru skan 3D w postaci chmury punktów z min. 1000 pkt/mm2 jest
możliwy do uzyskania przy zastosowaniu skanera 3D z detektorem 24 Mpix oraz małym
polem pomiarowym (ok. 180 mm x 130 mm), jednak jest to bardzo specjalistyczne i drogie
rozwiązanie.
Czy Zamawiający dopuści skaner 3D z polem pomiarowym 800mm x 600mm i
próbkowaniem min. 22 pkt/mm2 lub skaner 3D z polem pomiarowym 200 mm x 150 mm i
próbkowaniem min. 360 pkt/mm2, zakładając, że obie propozycje będą posiadać wyższy
parametr określany w OPZ jako „odległość między pkt”?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmian parametrów dla skanera 3D w opisie przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 5 do SIWZ.
Pytanie:
3. Czy Zamawiający wymaga, by skaner 3D wyposażony był w lasery pozycjonujące
pozwalające na szybkie wskazanie środka pola pomiarowego (x,y,z)? Takie rozwiązanie
pozwala na intuicyjne pozycjonowanie skanera 3D względem skanowanego obiektu, a więc
szybkie przygotowanie sprzętu do wykonywania pomiaru.
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymagania.
Pytanie:
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4. Czy Zamawiający wymaga, aby ze skanerem 3D dostarczono minimum 10 licencji
oprogramowania tego samego producenta co oferowany skaner, aby uczniowie samodzielnie
na zajęciach zapoznawali się z zasadami obróbki danych tj. min. tworzenie modeli
w formacie .STL (np. pod wydruk 3D), a także prostą analizę wyników (minimalnie:
obliczanie odległości miedzy punktami, wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu
płaszczyzny/sfery, pomiar pola powierzchni i objętości siatki trójkątów, tworzenie przekrojów
2D przez siatkę trójkątów i jego wymiarowanie 2D, filtrowanie po RGB)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymagania
Pytanie:
5.Czy Zamawiający wymaga, by oprogramowanie do tworzenia modeli 3D CAD umożliwiało
wykonanie bezpośredniego importu drzewa operacji do popularnych programów jak
SolidWorks, NX Siemens, Autodesk Inventor, Catia i inne, a także umożliwiało generowanie
modeli PDF3d zaprojektowanych modeli?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymagania
Pytanie:
6. Czy Zamawiający wymaga by po przeprowadzeniu w oprogramowaniu porównania obiektu
mierzonego z modelem CAD oraz stworzeniu kolorystycznej i statycznej mapy odchyłek 3D,
możliwe było wygenerowanie raportu kontrolno-pomiarowego w PDF3D?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymagania
Pytanie:
7. Prosimy o doszczegółowienie, czy Zamawiający wymaga, aby pomiary częściowe
wykonywane oferowanym urządzeniem miały możliwość automatycznego łączenia ich w
oprogramowaniu sterującym głowicą skanującą na bazie punktów charakterystycznych tzw.
markerów fotogrametrycznych? Taka funkcjonalność znacznie automatyzuje pomiar obiektów
wielkogabarytowych np. karoserii samochodowej
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby pomiary częściowe wykonywane oferowanym urządzeniem miały
możliwość automatycznego łączenia ich w oprogramowaniu sterującym głowicą skanującą na
bazie punktów charakterystycznych tzw. markerów fotogrametrycznych
Pytanie:
8. Czy Zamawiający wymaga, aby wyniki, które są rezultatem pomiaru oferowanym
skanerem 3D były powiązane z jednostkami metrycznymi w celu uzyskania wiarygodnych
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pomiarów metrologicznych, a także by urządzenie było wyposażone w protokół weryfikacji
dokładności, dokonany przez producenta urządzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymagania
Pytanie:
9. Czy Zamawiający wymaga, by urządzenie wyposażone było w dedykowany komputer
obsługujący skaner 3D odpowiednio skonfigurowany do pracy, zapewniający przewodową
komunikację pomiędzy skanerem 3D a stacją roboczą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymagania
Pytanie:
Powiązanie chmur uzyskiwanych ze skanera 3D z wartościami metrycznymi odbywa się
poprzez kalibrację urządzenia w procesie produkcji, wykonywaną na certyfikowanych
wzorcach
w Zewnętrznym Akredytowanym Laboratorium Pomiarowym, według zaleceń VDI/VDE
2634.
Dotyczy: Strona 2-3 Opisu Przedmiotu Zamówienia – Drukarka 3D z dedykowany skanerem
3D do Zespołu Szkół Technicznych.
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera 3D dedykowanego do drukarki 3D o
wyższej wadze urządzenia (rozpakowany do 8kg, a spakowany do 10 kg) i większych
gabarytach (do 450x220x120mm) oraz z jedną kamerą, ale w zamian dając wyższe parametry
techniczne: rozdzielczość minimum 0,14 mm (zamiast 0,17-0,2 mm), dokładności
pojedynczego skanu 0,06 mm (zamiast 0,1 mm)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuści skaner o wyższych parametrach technicznych, jednocześnie
zwiększające wagę i rozmiar urządzenia jednak w tolerancji +-10%.
Pytanie:
2. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający pisząc, iż wymaga skanowania z teksturami ma
na myśli, by wynikiem pomiaru była kolorowa chmura punktów, gdzie każdy punkt jest
opisany współrzędnymi położenia i składowymi kolorystycznymi (x,y,z,RGB)?
Odpowiedź:
Tak, wynikiem pomiaru powinna być kolorowa chmura punktów.
Pytanie:
3. Czy Zamawiający wymaga, by skaner 3D wyposażony był w lasery pozycjonujące
pozwalające na szybkie wskazanie środka pola pomiarowego (x,y,z)? Takie rozwiązanie
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pozwala na intuicyjne pozycjonowanie skanera 3D względem skanowanego obiektu, a więc
szybkie przygotowanie sprzętu do wykonywania pomiaru.
Odpowiedź:
Tak, wymagany jest laser, który pozwoli na szybkie wskazanie środka pola pomiaru.
Pytanie:
4. Czy Zamawiający wymaga, aby ze skanerem 3D dostarczono minimum 10 licencji
oprogramowania tego samego producenta co oferowany skaner, aby uczniowie samodzielnie
na zajęciach zapoznawali się z zasadami obróbki danych tj. min. tworzenie modeli
w formacie .STL (np. pod wydruk 3D), a także prostą analizę wyników (minimalnie:
obliczanie odległości miedzy punktami, wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu
płaszczyzny/sfery, pomiar pola powierzchni i objętości siatki trójkątów, tworzenie przekrojów
2D przez siatkę trójkątów i jego wymiarowanie 2D, filtrowanie po RGB)?
Odpowiedź:
Tak, wymagane jest dostarczenie minimum 10 licencji oprogramowania.
Pytanie:
Dotyczy: Strona 4-5 Opisu Przedmiotu Zamówienia – skaner dedykowany Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera 3D dedykowanego do drukarki 3D
o wyższej wadze urządzenia (do 8kg) i większych gabarytach (do 450x220x120mm) oraz
z jedną kamerą, ale w zamian dając wyższe parametry techniczne: rozdzielczość minimum
0,14 mm (zamiast 0,17-0,2 mm), dokładności pojedynczego skanu 0,06 mm (zamiast 0,1
mm)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie:
2. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga skanowania z kolorem, by wynikiem
pomiaru była kolorowa chmura punktów, gdzie każdy punkt jest opisany współrzędnymi
położenia i składowymi kolorystycznymi (x,y,z,RGB)?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
Pytanie:
3. Czy Zamawiający wymaga, by skaner 3D wyposażony był w lasery pozycjonujące
pozwalające na szybkie wskazanie środka pola pomiarowego (x,y,z)? Takie rozwiązanie
pozwala na intuicyjne pozycjonowanie skanera 3D względem skanowanego obiektu, a więc
szybkie przygotowanie sprzętu do wykonywania pomiaru.
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Odpowiedź:
Tak, Zamawiający nie stawia takiego wymagania
Pytanie:
4. Czy Zamawiający dopuści stolik obrotowy o wymiarach maksymalnych 210 x 85 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie:
5. Czy Zamawiający wymaga, aby ze skanerem 3D dostarczono minimum 10 licencji
oprogramowania tego samego producenta co oferowany skaner, aby uczniowie samodzielnie
na zajęciach zapoznawali się z zasadami obróbki danych tj. min. tworzenie modeli
w formacie .STL (np. pod wydruk 3D), a także prostą analizę wyników (minimalnie:
obliczanie odległości miedzy punktami, wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu
płaszczyzny/sfery, pomiar pola powierzchni i objętości siatki trójkątów, tworzenie przekrojów
2D przez siatkę trójkątów i jego wymiarowanie 2D, filtrowanie po RGB)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga licencji wielostanowiskowej, która obsłuży wszystkie stanowiska
komputerowe w jednostce na których pracują uczniowie, bez określania konkretnej liczby
licencji (instalacja oparta o klucz licencyjny).
Pytanie:
Odnosząc się do sprawy nr ZP.271.08.2018 „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru –
modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku –
dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”. Czy zamawiający dopuszcza podzielenie
zamówienia na części według ZESTAWIENIA WYPOSAŻENIA – Z PODZIAŁEM NA
SZKOŁY?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.
Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr
ZP.271.08.2018 i zostaje w dniu 30.01.2018.r. zamieszczone na stronie:
http://bip.um.slupsk.pl/zamowienia-publiczne/1643.html
Z UP. PREZYDENTA
Andżelika Pieńkowska
DYREKTOR
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
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