
Piotrków Tryb., 22.10.2020 r.
SPZ.271.20.2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

ZAKUP I DOSTAWA: SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SYMULATORÓW OBRABIAREK  CYFROWYCH 
WRAZ Z SZKOLENIEM  ORAZ  POMOCY DYDAKTYCZNYCH  I WYPOSAŻENIA  PRACOWNI 
ZAWODOWYCH W ZSP NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 
PT. „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”, WSPÓŁFINANSOWANEGO 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH DZIAŁANIA XI. 3.1  REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ 
zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie 1
dot. Części II, poz. 1:
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:
Do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego, a także do pomiarów porównawczych równoległości 
i średnicy. W skład zestawu wchodzi: Ława, statyw pomiarowy. Koniki: przesuwne. Lewy konik z kłem 
stałym, prawy konik - z ruchomym. Ława pomiarowa: dokładnie szlifowana, z 2 rowkami teowymi. 
Do mocowania koników lub statywu pomiarowego.
Płaskość wg DIN 874 lub DIN 876-2.

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
1. Mikrometr do pomiarów wewnętrznych 5-30 mm

Norma: Norma zakładowa
Zakres pomiarowy: 5 mm - 30 mm
Odczyt: 0,01 mm
Podziałka bębenka pomiarowego: 1/50 mm
Granica błędu: 10 µm lub dokładność ±0.007mm
Technika pomiarowa: analogowy
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: B4; M3 lub norma zakładowa (zgodna z DIN 863)

Pytanie 2
dot. Części II, poz. 4:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Do prac z użyciem wiertarek współrzędnościowych lub przy produkcji narzędzi i przyrządów. 
Np. do pomiaru tolerancji otworów, sprawdzania położenia otworów, do kontroli tolerancji odległości 
dwóch otworów, do pomiaru kół zębatych albo gwintów oraz do kontroli kątów i profili itd.
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Norma: DIN 2269 lub dokładność: ± 1|om, Klasa tolerancji: 1 lub dokładność: ± 1|om Twardość: 
w zakresie 58-65 HRC, Materiał: Stal na sprawdziany/Stal stopowa Opakowanie: sztywny pojemnik 
,Kalibracja: S18 lub norma zakładowa
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
4. Zestawy wałeczków pomiarowych
Do prac z użyciem wiertarek współrzędnościowych lub przy produkcji narzędzi i przyrządów. 
Np. do pomiaru tolerancji otworów, sprawdzania położenia otworów, do kontroli tolerancji 
odległości dwóch otworów, do pomiaru kół zębatych albo gwintów oraz do kontroli kątów i profili 
itd.
Norma: DIN 2269 lub dokładność: ± 1µm
Klasa tolerancji: 1 lub dokładność: ± 1µm
Twardość: 58 - 65 HRC
Materiał: Stal na sprawdziany/ Stal stopowa
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: S18 lub norma zakładowa

Pytanie 3
dot. Części II, poz. 6:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Norma: DIN 13, Rodzaj gwintu: M, Zawartość zestawu: M3-M12, Opakowanie: sztywny pojemnik, 
Kalibracja: S13 lub norma zakładowa
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
6. Zestaw trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów M3-M12
Norma: DIN 13
Rodzaj gwintu: M
Zawartość zestawu: M3-M12
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: S13 lub norma zakładowa

Pytanie 4
dot. Części II, poz. 7:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Norma: DIN 863, Zakres pomiarowy: 0 mm - 25 mm, Odczyt: 0,01 mm, Podziałka bębenka pomiarowego: 
1/50 mm, Równoległość powierzchni pomiarowych: 5 |am lub Błąd maksymalny: 0,01 mm, Technika 
pomiarowa: analogowy, Opakowanie: sztywny pojemnik, Kalibracja: B1 lub norma zakładowa
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
7. Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi
Norma: DIN 863
Zakres pomiarowy: 0 mm - 25 mm
Odczyt: 0,01 mm
Podziałka bębenka pomiarowego: 1/50 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych: 5 µm lub błąd maksymalny: 0,01
Technika pomiarowa: analogowy
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: B1 lub norma zakładowa
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Pytanie 5
dot. Części II, poz. 8:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Norma: DIN 863, Zakres pomiarowy: 0 mm - 100 mm, Odczyt: 0,01 mm, Podziałka bębenka 
pomiarowego: min. 1/50 mm, 0 iglicy pomiarowej: 4,5 mm, Technika pomiarowa analogowy długość 
mostka: 100 mm, liczba iglic pomiarowych: 4, Opakowanie: sztywny pojemnik, Kalibracja: S15 lub norma 
zakładowa
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
8. Głębokościomierz mikrometryczny
Norma: DIN 863
Zakres pomiarowy: 0 mm - 100 mm
Odczyt: 0,01 mm
Podziałka bębenka pomiarowego: min. 1/50 mm
⌀ iglicy pomiarowej: 4,5 mm
Technika pomiarowa analogowy
długość mostka: 100 mm
liczba iglic pomiarowych: 4
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: S15 lub norma zakładowa

Pytanie 6
dot. Części II, poz. 9:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Norma: Norma zakładowa, Zakres pomiarowy: 5 mm - 30 mm, Odczyt: 0,01 mm, Podziałka bębenka 
pomiarowego: 1/50 mm, Granica błędu: 10 |am lub dokładność ±0.007mm, Technika pomiarowa: 
analogowy, Opakowanie: sztywny pojemnik, Kalibracja: B4; M3 lub norma zakładowa (zgodne z DIN 
863).
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
9. Mikrometr do pomiarów wewnętrznych
Norma: Norma zakładowa
Zakres pomiarowy: 5 mm - 30 mm
Odczyt: 0,01 mm
Podziałka bębenka pomiarowego: 1/50 mm
Granica błędu: 10 µm  lub dokładność ±0.007mm
Technika pomiarowa: analogowy
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: B4; M3 lub norma zakładowa (zgodna z DIN 863)

Pytanie 7
dot. Części III, poz. 1:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Norma: Norma zakładowa, Zakres pomiarowy: 5 mm - 30 mm, Odczyt: 0,01 mm, Podziałka bębenka 
pomiarowego: 1/50 mm, Granica błędu: 10 |am lub dokładność ±0.007mm, Technika pomiarowa: 
analogowy, Opakowanie: sztywny pojemnik, Kalibracja: B4; M3 lub norma zakładowa (zgodne z DIN 
863).
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Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
1. Mikrometr do pomiarów wewnętrznych 5-30 mm
Norma: Norma zakładowa
Zakres pomiarowy: 5 mm - 30 mm
Odczyt: 0,01 mm
Podziałka bębenka pomiarowego: 1/50 mm
Granica błędu: 10 µm lub dokładność ±0.007mm
Technika pomiarowa: analogowy
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: B4; M3 lub norma zakładowa (zgodna z DIN 863)

Pytanie 8
dot. Części III, poz. 2:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Norma: Norma zakładowa, Zakres pomiarowy: 50 mm - 75 mm, Odczyt: 0,01 mm, Podziałka bębenka 
pomiarowego: 1/50 mm, Granica błędu: 14 |am lub dokładność ±0.008mm, Technika pomiarowa: 
analogowy, Opakowanie: sztywny pojemnik, Kalibracja: B4; M3 lub norma zakładowa (zgodnie z DIN 
863)
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
2. Mikrometr  do pomiarów wewnętrznych 75 -100 mm
Norma: Norma zakładowa
Zakres pomiarowy: 50 mm - 75 mm
Odczyt: 0,01 mm
Podziałka bębenka pomiarowego: 1/50 mm
Granica błędu: 14 µm lub dokładność ±0.008mm
Technika pomiarowa: analogowy
Opakowanie:  sztywny pojemnik
Kalibracja: B4; M3 lub norma zakładowa (zgodna z DIN 863)

Pytanie 9
dot. Części III, poz. 3:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Norma: Norma zakładowa, Zakres pomiarowy: 360 stopni, Odczyt: 5 min. kątowa, Długość prowadnicy 
150 mm, Technika pomiarowa: analogowy, Materiał: Stal stopowa lub stal nierdzewna, Opakowanie: 
sztywny pojemnik, Kalibracja: F4 lub norma zakładowa
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
3.Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°
Norma: Norma zakładowa
Zakres pomiarowy: 360 stopni
Odczyt: 5 min. kątowa
Granica błędu: ±10 min. kątowa
Długość prowadnicy150 mm
Technika pomiarowa: analogowy
Materiał: Stal stopowa lub stal nierdzewna
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: F4 lub norma zakładowa



Strona 5 z 8

Pytanie 10
dot. Części III, poz. 4:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Norma: Norma zakładowa, Zakres pomiarowy: 360 stopni, Odczyt: 5 min. kątowa, Długość prowadnicy 
150 mm, Technika pomiarowa: analogowy, Materiał: Stal stopowa lub stal nierdzewna, Opakowanie: 
sztywny pojemnik, Kalibracja: F4 lub norma zakładowa
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
4. Kątomierz optyczny noniusz 5’ 0-360°
Norma: Norma zakładowa
Zakres pomiarowy: 360 stopni
Odczyt: 5 min. kątowa
Granica błędu: ±10 min. kątowa
Długość prowadnicy: 150 mm
Technika pomiarowa: analogowy
Materiał: Stal stopowa lub stal nierdzewna 
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja F4 lub norma zakładowa

Pytanie 11
dot. Części III, poz. 11:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Norma: DIN 863 lub norma zakładowa, Zakres pomiarowy: 6 mm - 12 mm, Odczyt: 0,001 mm, Podziałka 
bębenka pomiarowego: 1/50 mm, Granica błędu: 0,004 mm, Technika pomiarowa: analogowy, Liczba 
śrub mikrometrycznych: 3, 0 pierścieni nastawczych: 8/10 mm, Opakowanie: sztywny pojemnik, 
Kalibracja: S6 lub norma zakładowa
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
11. Średnicówka mikrometryczna , czujnikowa zestaw 
Norma: DIN 863 
Zakres pomiarowy: 6 mm - 12 mm
Odczyt: 0,001 mm
Podziałka bębenka pomiarowego: 1/50 mm
Granica błędu: 0,004 mm
Technika pomiarowa: analogowy
Liczba śrub mikrometrycznych: 3
⌀ pierścieni nastawczych: 8 / 10 mm
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: S6 lub norma zakładowa

Pytanie 12
dot. Części III, poz. 12:
Zamawiający opisał produkt sprzedawany przez firmę Hoffmann - Group, która podaje swoje własne 
znaczniki kalibracji (np. S18, B1, M2). Nie są to uniwersalne oznaczenia kalibracji a norma zakładowa 
konkretnego producenta. Dlatego 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:
Norma: DIN 863, Zakres pomiarowy: 0 mm - 100 mm, Odczyt: 0,01 mm, Podziałka bębenka 
pomiarowego: min. 1/50 mm, 0 iglicy pomiarowej: 4,5 mm, Technika pomiarowa analogowy długość 
mostka: 100 mm, liczba iglic pomiarowych: 4, Opakowanie: sztywny pojemnik, Kalibracja: S15 lub norma 
zakładowa
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Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt:
12. Głębokościomierz mikrometryczny
Norma: DIN 863
Zakres pomiarowy: 0 mm - 100 mm
Odczyt: 0,01 mm
Podziałka bębenka pomiarowego: 1/50 mm
⌀ iglicy pomiarowej: 4,5 mm
Technika pomiarowa: analogowy
Długość mostka: 100 mm
Liczba iglic pomiarowych: 4
Opakowanie:  sztywny pojemnik
Kalibracja: S15 lub norma zakładowa

Pytanie 13
dot. Całego postępowania:
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać 
przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie 
utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji 
zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności 
uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich 
terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 29 ust. 
1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego 
odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może 
spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć 
ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych 
środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej 
konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. Dodatkowo, większość wymaganego sprzętu nie 
jest dostępna w magazynach i ich dostarczenie w przeciągu jednego dnia nie jest możliwe. W związku
z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia i zmianę kryterium oceny ofert 
- maksymalny termin dostawy 60 dni, minimalny termin dostawy 21 dn.
Odpowiedź:
Wnioskodawca podtrzymuje  stanowisko związane z kryterium:  termin realizacji.  Projekt dotyczy 
doposażenia  pracowni dydaktycznych w ZSP Nr 2. Warunki  w/w  kryterium   odzwierciedlają 
potrzeby i intencje Zamawiającego, dla którego  czas dostawy i związane z tym jak najszybsze 
udostepnienie sprzętu  i pomocy dydaktycznych dla młodzieży jest związane z zapewnieniem 
odpowiednich wskaźników dotyczących efektywności realizowanego projektu. 

Pytanie 14
dot. Części III, poz. 3 i 4:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kątomierza o granicy błędu +/- 10 min. kątowych i kalibracji: 
norma zakładowa (producenta)? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zaoferowanie kątomierza o granicy błędu +/- 10 min. kątowych 
i kalibracji: norma zakładowa
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
w/w pkt: 
3. Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°
Norma: Norma zakładowa
Zakres pomiarowy: 360 stopni
Odczyt: 5 min. kątowa
Granica błędu: ±10 min. kątowa
Długość prowadnicy150 mm
Technika pomiarowa: analogowy
Materiał: Stal stopowa lub stal nierdzewna
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: F4 lub norma zakładowa

4. Kątomierz optyczny noniusz 5’ 0-360°
Norma: Norma zakładowa
Zakres pomiarowy: 360 stopni
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Odczyt: 5 min. kątowa
Granica błędu: ±10 min. kątowa
Długość prowadnicy: 150 mm
Technika pomiarowa: analogowy
Materiał: Stal stopowa lub stal nierdzewna 
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja F4 lub norma zakładowa

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
1. poprzez zmianę treści Opisu przedmiotu zamówienia, będących konsekwencją udzielonych 

ww. odpowiedzi.

2. poprzez zmianę Opisu przedmiotu zamówienia: w części II w zakresie dostawy:

3. Zestaw płytek wzorcowych
Norma: DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji: 2
Twardość: 64 HRC - 66 HRC
Materiał: Stal specjalna, starzona
Liczba płytek wzorcowych: 32
Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego:
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: S17 lub norma zakładowa

5. Sprawdzian graniczny tłoczkowy
Norma: DIN 7150-2; DIN 7164
⌀ wymiaru nomin.: 6 mm
Kalibracja: M2 lub norma zakładowa

10. Średnicówki mikrometryczne
Norma: DIN 863
Zakres pomiarowy: 30 mm - 40 mm
Odczyt: 0,01 mm
Podziałka bębenka pomiarowego: 1/50 mm
Granica błędu4 µm
⌀ wrzeciona: 7 mm
⌀ bębenka pomiarowego: 12,5 mm
Technika pomiarowa: analogowy
Kalibracja: B10 lub norma zakładowa

3. Poprzez zmianę treści Opisu przedmiotu zamówienia w części III w zakresie dostawy:

7. Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny
Norma: DIN 878
Zakres pomiarowy: 10 mm
Wartość działki skali: 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki1:  mm
Nacisk pomiarowy: 0,4 N - 1,4 N
Technika pomiarowa: analogowy
⌀ korpusu: 58 mm
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: C1 lub norma zakładowa

8. Zestaw płytek wzorcowych
Norma: DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji: 2
Twardość: 64 HRC - 66 HRC
Materiał: Stal specjalna, starzona
Liczba płytek wzorcowych: 32
Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: S17 lub norma zakładowa

9. Sprawdziany dwugraniczne tłoczkowe
Zakres wymiarów nominalnych: 3 mm - 12 mm
Pasowanie: H7
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Liczba sprawdzianów granicznych: 7
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: S12 lub norma zakładowa

10. Sprawdziany dwugraniczne szczękowe
Norma: DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
⌀ wymiaru nomin.10 mm
Pole tolerancji: f
Jakość: 9
Materiał: Stal na sprawdziany
Kalibracja: M4 lub norma zakładowa

4. w rozdziale XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 1 otrzymuje nowe 
brzmienie:

„1. Termin składania ofert do 29 października 2020 r. do godz. 09:30”

ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1) nastąpi 29 października 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w: 
Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
Referat Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 310
Pasaż Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski”.

Bogdan Munik
Sekretarz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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