
 

Postępowanie prowadzi Roland Spyra, tel.: 77 541 59 77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/14/2020/cz.3,4/B            Opole, 30.07.2020 r.  

L.dz. DZP: 696/2020  

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy z dnia  

29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”,  

pn.: „Sukcesywny zakup materiałów elektrycznych i stolarskich na potrzeby Działu Technicznego”. 

 

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego 

przedmiotowego postępowania: 

 

Pytania (dotyczy części 3 niniejszego postępowania): 

1. Czy można zastosować kanały o wymiarach: 

Poz. 59 – 20x18 

Poz. 62 – 32x15 

Poz. 64 – 90x60 

2. Czy w pozycji 167 może być rozdzielnica na 36 miejsc - 3x12. 

 

Odp.: 

W odniesieniu do powyższych pytań dokonano następujących zmian w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącego załącznik nr 1C do SIWZ: 

 

Poz. Zapis pierwotny Zapis obecny 

59 Kanał instalacyjny  20x20 Kanał instalacyjny  20x20, dopuszczalna 

tolerancja wymiaru w zakresie  +/- 2mm 

62 Kanał instalacyjny 35x15 Kanał instalacyjny 35x15, dopuszczalna 

tolerancja wymiaru w zakresie +/- 3mm 

64 Kanał instalacyjny 90x50 Kanał instalacyjny 90x60 

167 Rozdzielnica wpuszczana (montaż wtynkowy) z 

tworzywa sztucznego, II klasa izolacji, 4 

rzędowa, 32 polowa z drzwiczkami zamykanymi 

kluczykiem. 

Rozdzielnica wpuszczana (montaż wtynkowy) z 

tworzywa sztucznego, II klasa izolacji, 3 

rzędowa, 36 polowa z drzwiczkami zamykanymi 

kluczykiem. 
 

W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 1C do SIWZ. 

 

Uwzględniając powyższe oraz zapisy art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy, termin składania ofert pozostaje ten 

sam, tj.: [ 05.08.2020 ] roku, do godziny [10:00], otwarcie ofert o godz. [ 10:30 ], Dział Zamówień Publicznych, 

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 3. 
 

Zgodnie z pkt. 12.13 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

 

KIEROWNIK 

Działu Zamówień Publicznych 

 

 mgr Marcin Czura 

Załączniki: 

Załącznik nr 1C do SIWZ – zmiana 
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