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Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia
czterech pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów
samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na
lata 2014-2020.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.),zwanej
dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie objętym
wprowadzonymi poniżej zmianami.
Zapytanie VI
Pytanie 1
Do załącznika 3B
Poz. 44. Wielofunkcyjny miernik mocy
Czy Zamawiający dopuszcza miernik z pomiarem mocy pozornej do 9,999kVA, z
pomiarem rezystancji do 19,99kΩ, z pomiarem częstotliwości do 999Hz oraz
pomiarem prądu stałego i przemiennego do 10A?
Odpowiedź 1
Zamawiający dopuszcza miernik o w/w parametrach z zachowaniem pozostałych tj:
•
•
•

pomiarem mocy czynnej: 1 W-100 kW,
pomiarem energii elektrycznej,
pomiarem współczynnika mocy,

•
•
•
•

pomiarem napięcia stałego i przemiennego: 0-600 V,
interfejsem do komputera,
wyświetlaczem LCD,
zasilanie z zasilacza sieciowego lub z baterii

Pytanie 2
Do załącznika 3D
1. stanowiska demonstracyjne, przeznaczone do prezentacji funkcjonowania
systemów
2. Zestawy panelowe
3. Plansze szkoleniowe
• Zamawiający wymaga dostarczenia m.in. konstrukcji stalowych. Uprzejmie
informujemy, że na rynku polskim występują znacznie lepsze materiały jak np.
aluminium. Czy zamawiający w związku z powyższym w opisie przedmiotu
zamówienia zamieni zapis pozwalający zastosować ten materiał?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza konstrukcje aluminiowe.
•

Zamawiający wymaga aby panele wykonane były z płyty MDF. Czy
zamawiający dopuści rozwiązania oparte na płytach np. HDF, PCV,
utwardzane PFC, płyty akrylowe?

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że dopuszcza w/w rozwiązania.

