
 

 
 

Jelenia Góra, 01.12.2022 r. 
RZ.271.84.2022 

 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: Wyposażenie pracowni zawodowych w  Zespole 
Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze - Etap I. 
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.84.2022. 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, 
że wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
 
PYTANIE NR 27 
Po dokonaniu wnikliwej analizy rynku oraz konsultacjach z przedstawicielami producentów, wedle wszelkiej 
naszej wiedzy, opisane przez Zamawiającego „Zestaw końcówek do zarabiania przewodów” – a konkretniej 
„Końcówka tulejkowa męska fi4; Końcówka tulejkowa fi4 żeńska” nie występuje w odmianie męska – żeńska. 

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zmianę w opisie przedmiotu zamówienia na: 

Zestaw końcówek do zarabiania przewodów - Różnego typy końcówki do zarabiania przewodów 
elektrycznych - konektorowe oczkowe i tulejkowe Rodzaje konektorów: Zestaw minimum 180 różnych typów 
końcówek przewodów w tym Konektor męski 6,3; 4,8, 2,8 Konektor żeński 6,3 4,8,2,8; Końcówka tulejkowa 
fi4, konektory oczkowe 5,2-10,2 Izolacja: NIE. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 27 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia zapis pkt 3 załącznika nr 1  

do Tomu III SW „Wyposażenie pracowni mechanicznej”, który otrzymuje brzmienie: 

Lp. 
Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

 Opis przedmiotu zamówienia 

było: 
3. Zestaw końcówek 

do zarabiania 
przewodów 

Różnego typy końcówki do zarabiania przewodów elektrycznych- konektorowe 
oczkowe  i tulejkowe 
Rodzaje konektorów: Zestaw minimum 180 różnych typów końcówek przewodów  
w tym Konektor męski 6,3; 4,8, 2,8 - ; Konektor żeński 6,3 4,8,2,8; Końcówka 
tulejkowa męska fi4 ; Końcówka tulejkowa fi4 żeńska, konektory oczkowe 5,2-10,2  
Izolacja nie 

jest: 
3. Zestaw końcówek 

do zarabiania 
przewodów 

Różnego typu końcówki do zarabiania przewodów elektrycznych- konektorowe 
oczkowe  i tulejkowe. 
Rodzaje konektorów: Zestaw minimum 180 różnych typów końcówek przewodów  
w tym Konektor męski 6,3; 4,8; 2,8; Konektor żeński 6,3; 4,8; 2,8; Końcówka 
tulejkowa fi4, konektory oczkowe 5,2-10,2.  
Izolacja: NIE. 

  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 
  

 

 

 

 

 

                   Anna  Tokarczyk 
   Przewodniczący komisji przetargowej 

 


