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W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły do 
Zamawiającego pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Poniżej treść pytań wraz  
 
Pytanie 1: 
Czy w związku z terminem składania ofert ustalonym na 15 czerwca, 
zamawiający może wydłużyć termin o kilka dni. Postępowanie zostało 
udostępnione w poniedziałek po godzinie 16, w międzyczasie 11 czerwca wypada 
Święto Bożego Ciała (dzień ustawowo wolny), natomiast dzień po większość firm 
będzie zamknięta. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, tym samym zmienia się Rozdział XI 
SIWZ, ust. 1, 2 i 8, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie: 
 

Rozdział XI 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi 
dokumentami należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół im. Marii Curie 
Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn w pokoju 
nr 5 w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 9:45 lub przesłać pocztą 
(liczy się data i godzina wpływu do siedziby prowadzącego postępowanie w 
ww. terminie) na adres: Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w 
Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn  

2. Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. Do czasu otwarcia 
ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 
Koperta (opakowanie) powinna być opisana: Zespół Szkół im. Marii Curie 
Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn z 
dopiskiem: „Oferta - przetarg na Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach 
kierunku technik elektryk, znak 2/RPWM.02.04.01-28-0087/19; część ……..” 
- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 19 czerwca 2020 
r. do godz. 10:00. 
 

8. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 19 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w 
Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska 
Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn w pokoju nr 5a. 
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Pytanie 2: 

 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie 

Opisu parametrów w załączniku nr 3 do SIWZ, część II,  poz. 36 (i 
odpowiednią pozycję kosztorysu ofertowego w załączniku nr 1) w ten sposób, 
że dotychczasowy opis parametrów zastępuje następującym: 
„Panel do demonstrowania możliwości pomiarowych mierników   instalacji 
elektrycznych. Pozwala na badanie co najmniej: rezystancji izolacji, ciągłości 
połączeń wyrównawczych, parametrów wyłączników różnicowoprądowych,   
napięcia sieci zasilającej.  
Panel symuluje instalacje typu TN oraz TT.  
Badania,   które   można   przeprowadzić   za   pomocą   panelu odpowiadają   
wymaganiom   normy PN-EN   60364-6 lub PN-EN 61557.” 
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Pytanie 3: 

 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie Opisu parametrów w 
załączniku nr 3 do SIWZ, część II,  poz. 37 (i odpowiednią pozycję kosztorysu 
ofertowego w załączniku nr 1) w ten sposób, że dotychczasowy opis 
parametrów zastępuje następującym: 
„Panel demonstruje użycie mierników cęgowych. Obejmuje RCD z 
urządzeniami obejściowymi i 5 obwodami wylotowymi. Każdy obwód może 
symulować stały / zmienny prąd upływowy, wybierając odpowiedni 
przełącznik. 
Za pomocą cęgów upływowych można znaleźć ogólny prąd upływowy, a 
źródło kierunku prądu upływowego można ustalić, zaciskając przewody w 
każdym obwodzie. Może również istnieć kombinacja jednego lub więcej 
prądów upływowych, na przykład można symulować sytuację zadziałania 
wyłącznika RCD z powodu dwóch wadliwych obwodów, jednego ze stałym 
prądem upływowym, a drugiego ze zmiennym prądem upływowym (na 
przykład z powodu wilgoci).” 
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Pytanie 4: 

 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie Opisu parametrów w 
załączniku nr 3 do SIWZ, część II, poz. 47 (i odpowiednią pozycję kosztorysu 
ofertowego w załączniku nr 1) w ten sposób, że dotychczasowy opis 
parametrów zastępuje następującym: 

„Elektryczna młotkowiertarka z uchwytem.  
Właściwości: 
Energia udaru min. 2.2 J.  
Pobór mocy: max. 800 W.  
Częstotliwość udarów: 0 - 4600 ud/min.  
Prędkość bez obciążenia: 0 - 1200 obr/min.  
Zdolność wiercenia w: 
-betonie: min. 26 mm 
-drewnie: min. 32 mm 
- stali: min. 13 mm.  
Wiertło koronowe: min. 68 mm. 
Diamentowe wiertło koronowe (suche): min. 80 mm” 
 
 
Pytanie 5: 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające co najmniej jeden ze wskazanych 
parametrów. Dopuszcza urządzenie posiadając pasmo 200 MHZ, jak również 100 
MHz oraz 60MHz. 

 

Pytanie 6: 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach wskazanych przez 
Wykonawcę. Zgodnie z OPZ mieszczą się w parametrach minimalnych dla 
urządzenia  Autotransformator 3-fazowy, 

 
Zaktualizowana treść załączników nr 1 i 3 do SIWZ zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego w dniu dzisiejszym. 


