
 

 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych zlokalizowanych w Zespole Szkół 

nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A, wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji 
wyposażenia, z podziałem na 2 części 

 

 

Wasze pismo z dnia:    Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00041.2019   09.08.2019 r. 

l.dz.: ZP.KW-00312/19   
  

Niniejszym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły następującej treści zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
 

1. W nawiązaniu do odpowiedzi, która ukazały się na stronie Zamawiającego w dniu 05.08.2019 odnośnie Pozycja 31, 37 i 43: Czynnik 
Chłodniczy R134a – rezygnacji z dostawy czynnika chłodniczego R13A:  

Wykonawca aby móc wykonać szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji musi użyć do uruchomienia urządzenia czynnik chłodniczy 

R134a.  

Ponadto osoby, które będą szkolić uczniów i pracować z czynnikiem chłodniczym muszą uzyskać Certyfikat zgodnie z ustawą z dnia 15 

maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r. poz. 

881). Ile osób należy w związku z powyższym przeszkolić?  

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie :  

Czy Wykonawca musi zapewnić materiały eksploatacyjne – niezbędne do uruchomienia urządzenia do obsługi układów klimatyzacji takich 

jak oleje PAG, POE, kontrast UV? 

ODPOWIEDŹ:  
Tak, wykonawca musi zapewnić materiały eksploatacyjne - niezbędne do uruchomienia urządzenia, do obsługi  układów klimatyzacji takich 

jak oleje PAG, POE, kontrast UV. Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający będzie dysponował czynnikiem chłodniczym R134a niezbędnym 

do uruchomienia urządzenia. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakres dostawy wchodzi również przeszkolenie 2-3 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w 

zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonej stacji w wymiarze 4-8 godzin. Zamawiający nie wymaga aby szkolenie to zakończyło się  

uzyskaniem stosownego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz  

o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. 
 

2. dot. części II, poz. 94 - stetoskop  

Zamawiający w niniejszej pozycji nie określił zapotrzebowania ilościowego, prosimy o informację jaka ilość jest wymagana oraz poprawienie 

odpowiednich formularzy 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga 4 szt.  
 

3. dot. części I, poz. 39 - Lampa lupa z podświetleniem okrągłym 
Powołując się na art.7 ust.1 oraz art.29 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie 

godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu (ponad to produkt opisany przez Zamawiającego 

znajduje się na stanie magazynowym dostawców w znikomej ilości i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż w momencie podpisania 

umowy z Zamawiającym na dostawę produktu nie będzie już można go kupić): 

• podświetlanie: świetlówka kołowa,  

• kolor światła: biały,  

• szkło lupy posiadające powiększenie min. 5 dioptrii,  

• osadzona na giętym ramieniu o długości min. 40 cm,  

• montaż do stołu za pomocą imadełka.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dostawę lampy lupy z podświetleniem okrągłym o  wskazanych parametrach. 
 

4. dot. części I, poz. 14 i części II, poz. 37 - Stacja do napełniania klimatyzacji 
Czy w zakresie dostawy Zamawiający oczekuje dostarczenia czynnika do przeprowadzenia szkolenia, czy jest to po stronie Zamawiającego? 

Czy po przeprowadzonym szkoleniu mają zostać wystawione odpowiednie świadectwa przeszkolenia? 

ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający informuje, iż zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w dniu 5.08.2019 r. zrezygnował z dostawy w ramach niniejszego 

postępowania Czynnika chłodniczego R134a. Zamawiający będzie dysponował czynnikiem do przeprowadzenia szkolenia. Zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia w zakres dostawy wchodzi również przeszkolenie 2-3 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie obsługi 

i eksploatacji dostarczonej stacji w wymiarze 4-8 godzin. Zamawiający nie wymaga aby szkolenie to zakończyło się  uzyskaniem stosownego 

certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych. 
 

5. dot. części II, poz. 95 - Przyrząd do wywierania nacisku na pedał hamulca 
Czy przedmiotowy przyrząd ma współpracować z jakimś określonym sprzętem np. rolkami hamulcowymi, czy opóźnieniomierzem? 
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający informuje, iż zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w dniu 5.08.2019 r. zamieścił dodatkowy opis przyrządu o treści 

„Rozpórka pedału hamulca gwintowana umożliwiająca zablokowanie układu hamulcowego pojazdu w celu dokonania pomiaru parametrów 

osi sworzni zwrotnic”. Przedmiotowy przyrząd nie ma współpracować z jakimś określonym sprzętem.   
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