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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: 
1.Stół montażowy- 
Blat o podwyższonej odporności na działanie temperatury i zarysowania: 
konstrukcja nośna z profili aluminiowych; 
Wymiary  blatu:  min. 800 mm x 2000 mm 
Stół zawiera: 
1 x rozdzielnicę elektryczną z min. 3 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 
230 V, 50 Hz, 1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 440 V/50 Hz, źródło 
napięcia stałego +24 V DC, zabezpieczenie różnicowo-prądowe min. 30mA, 
zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe 
wyłącznik główny, lampki sygnalizacyjne (wskaźniki napięcia), wyłącznik 
awaryjny, przewód zasilający z wtykiem PCE 5P 16A (min.5 mb), możliwość 
mocowania rozdzielnicy elektrycznej  w wykonaniu prawostronnym i 
lewostronnym przez użytkownika 
1 x Imadło: szczęki min. 100 mm, szybkozaciskowe 
Czy Zamawiający dopuści stół montażowy elektrotechniczny blat sklejka 40mm 
pokryty gumą min 3mm konstrukcja stalowa ,nośność minimum 1200kg wymiary 
750mmx 2000m, nogi stołu regulowane. 
Stół zawiera pulpit sterowniczy przymocowany do blatu, lub nad blatem 
wyposażony w 3 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V, 50 Hz, 1 
gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 440 V/50 Hz ,źródło napięcia stałego +24 
V DC, zabezpieczenie różnicowo-prądowe min. 30mA, zabezpieczenia 
nadmiarowo-prądowe wyłącznik główny, lampki sygnalizacyjne (wskaźniki 
napięcia), wyłącznik awaryjny, przewód zasilający z wtykiem PCE 5P 16A 
(min.5 mb) 
Zamawiający nie podał z jakiego materiału ma być wykonany blat. Wszystkie 
blaty o podwyższonej odporności na działanie temperatury( po co taki blat w 
pracowni elektrycznej) będą z kamienia lub jego pochodnych. Jakiej ma być 
grubości blat , w jaki sposób zamocować imadło- nawiercając kamienny blat czy 
za pomocą śruby dociągającej , po której stronie ma być zamontowane imadło? 
Czy maja być wyprowadzone zaciski laboratoryjne na pulpit do zródła zasilania 
24V DC? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie Opisu parametrów w załączniku 
nr 3 do SIWZ, część I,  poz. 1 (i odpowiednią pozycję kosztorysu ofertowego w 
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załączniku nr 1) w ten sposób, że obok dotychczasowego opisu parametrów 
dopisuje się następującą treść:  
 
Zamawiający również dopuszcza rozwiązanie w postaci: 
stołu montażowego elektrotechnicznego, blat sklejka min. 40mm pokryty gumą 
min. 3mm, konstrukcja stalowa ,nośność min. 1200kg,  wymiary min. 750mmx 
2000m, nogi stołu regulowane. 
Stół zawiera pulpit sterowniczy przymocowany do blatu, lub nad blatem 
wyposażony w 3 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V, 50 Hz, min. 1 
gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 440 V/50 Hz, źródło napięcia stałego +24 
V DC, zabezpieczenie różnicowo-prądowe min. 30mA, zabezpieczenia 
nadmiarowo-prądowe wyłącznik główny, lampki sygnalizacyjne (wskaźniki 
napięcia), wyłącznik awaryjny, przewód zasilający z wtykiem PCE 5P 16A 
(min.5 mb). 
 
 
 
Pytanie 2: 
 
72.Koronka wiertnicza 60mm Do pracy na mokro Głębokość robocza: max 
160[mm] Rozmiar znamionowy: max 60 [mm] System mocujący SDS Z 
centralnym wiertłem 
 
Jeżeli ma być do pracy na mokro to koronka diamentowa, ale wtedy bez wiertła 
prowadzącego, przy uchwycie SDS plus nie ma pracy na mokro. Jeżeli 
Zamawiającemu chodziło o wiertło koronkowe pod puszki to bardzie 
odpowiednia średnica to 68mm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie: 
Opisu parametrów w załączniku nr 3 do SIWZ, część II,  poz. 72 (i odpowiednią 
pozycję kosztorysu ofertowego w załączniku nr 1) w ten sposób, że 
dotychczasowy opis parametrów zastępuje następującym: 
 
Do pracy na mokro 
Głębokość robocza: max 160[mm] 
Rozmiar znamionowy: max 60 [mm] 
Rozmiar znamionowo: max.60-68 mm 
System mocujący SDS  
Z centralnym wiertłem 
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Pytanie 3: 
73. Koronka wiertnicza 80mm Do pracy na mokro Głębokość robocza: max 160[mm] 
Rozmiar znamionowy: max 80[mm] System mocujący SDS Z centralnym wiertłem. 
 
Jeżeli ma być do pracy na mokro to koronka diamentowa, ale wtedy bez wiertła 
prowadzącego, przy uchwycie SDS plus nie ma pracy na mokro. Proszę także o weryfikację 
wymiarów głębokości roboczej czy nie dotyczą uchwytu SDS MAX? 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie: 
Opisu parametrów w załączniku nr 3 do SIWZ, część II,  poz. 73 (i odpowiednią 
pozycję kosztorysu ofertowego w załączniku nr 1) w ten sposób, że 
dotychczasowy opis parametrów zastępuje następującym: 
 
Do pracy na mokro 
Głębokość robocza: max.160-170[mm] 
Rozmiar znamionowy: max 80-90 [mm] 
System mocujący SDS  
Z centralnym wiertłem 
 
Pytanie 4: 
W związku z w/w pytaniami które mają fundamentalny wpływ na ofertę, cenę i 
merytoryczność proszę o przesunięcie terminu otwarcia kopert przynajmniej o 2-
3 dni robocze. Pozostawienie zapisu poz. 72 i 73   jest podstawą do unieważnienia 
przetargu bo nie ma artykułów które by spełniałby ten zapis 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia 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 26 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 
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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 26 czerwca 2020 
r. do godz. 10:00. 
 

8. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 26 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. 

 
 

 

 


