
 1

 
Jelenia Góra, 23.11.2022 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. -  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 wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 
PYTANIE NR 1 
W związku z ogłoszeniem przetargowym dotyczy - Część III: Wyposażenie pracowni technik budownictwa. 
Proszę o dostosowanie opisu w specyfikacji w części III  
poz.1 – wiertarka stołowa; wskaźnik laserowy występuje tylko w kilku modelach wiertarek które posiadają 
inne parametry niż opisał zamawiający i nie będą spełniały opisu .Proszę o usunięcie opisu "wskaźnik 
laserowy".  
Pozycja 4 – wiertarka -opis zamawiającego wskazuje na wiertarkę z udarem mechanicznym , który nie ma 
możliwości posiadania uchwytu sds . Proszę o usunięcie zapisu " uchwyt sds oraz możliwość wymiany 
uchwytu" 
Pozycja 15 – stół zbrojarski -proszę o zmianę opisu z "blat wykonany z tworzywa ABS " na opis ;blat 
wykonany z materiału antypoślizgowego wytrzymałego na ciecze. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapisy: 

1. pkt 1 załącznika nr 3 do Tomu III SW „Wyposażenie pracowni technik budownictwa”, który otrzymuje 
brzmienie: 

Lp. 
Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

 Opis przedmiotu zamówienia 

było: 
1. Wiertarka stołowa Wiertarka stołowa kolumnowa -  przystosowana do wiercenia w metalach od 

aluminium i jego odlewów, poprzez metale kolorowe, aż do metali 
wysokogatunkowych. Urządzenie fabrycznie nowe ma posiadać następujące 
parametry minimalne: moc przyłączeniowa silnika min. 500W, napięcie 230 V, 
średnica uchwytu: min. do Ø 16 mm, regulacja uchwytu w zakresie min. 3 - 16 mm, 
posuw wrzeciona min. 65 mm, ilość prędkości - min.10, mocowanie uchwytu: MT II, 
odległość wrzeciona do stołu min. 450 mm, odległość wrzeciona do podstawy min. 
630 mm, rozmiar stołu min. 270 x 270 mm, średnica kolumny min. 55 mm, stół oraz 
podstawa winny być odlane z żeliwa, wiertarka winna posiadać frontowy włącznik, 
oraz włącznik zabezpieczeniowy umiejscowiony wewnątrz skrzyni przełożeń 
pasowych, wysokość stołu wiertarki winna posiadać regulację regulowaną dzięki 
zębatemu systemowi regulacyjnemu, pochył stołu winien wynosić min.  wynosi +/- 
45, wiertarka powinna posiadać wskaźnik laserowy zwiększający precyzję pracy. 
Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. 
Wiertarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji. 

jest: 
1. Wiertarka stołowa Wiertarka stołowa kolumnowa -  przystosowana do wiercenia w metalach od 

aluminium i jego odlewów, poprzez metale kolorowe, aż do metali 
wysokogatunkowych. Urządzenie fabrycznie nowe ma posiadać następujące 
parametry minimalne: moc przyłączeniowa silnika min. 500W, napięcie 230 V, 
średnica uchwytu: min. do Ø 16 mm, regulacja uchwytu w zakresie min. 3 - 16 mm, 
posuw wrzeciona min. 65 mm, ilość prędkości - min.10, mocowanie uchwytu: MT II, 
odległość wrzeciona do stołu min. 450 mm, odległość wrzeciona do podstawy min. 
630 mm, rozmiar stołu min. 270 x 270 mm, średnica kolumny min. 55 mm, stół oraz 
podstawa winny być odlane z żeliwa, wiertarka winna posiadać frontowy włącznik, 
oraz włącznik zabezpieczeniowy umiejscowiony wewnątrz skrzyni przełożeń 
pasowych, wysokość stołu wiertarki winna posiadać regulację regulowaną dzięki 
zębatemu systemowi regulacyjnemu, pochył stołu winien wynosić min.  wynosi +/- 
45, wiertarka powinna posiadać wskaźnik laserowy zwiększający precyzję pracy. 
Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. 
Wiertarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji. 
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2. pkt 4 załącznika nr 3 do Tomu III SW „Wyposażenie pracowni technik budownictwa”, który otrzymuje 
brzmienie: 

Lp. 
Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

 Opis przedmiotu zamówienia 

było: 
4. Wiertarka 

sieciowa 
z udarem 

Wiertarka sieciowa z udarem - urządzenie fabrycznie nowe posiadające 
następujące parametry minimalne: moc przyłączeniowa  min. 700 W, napięcie  
230 V, obroty regulowane elektronicznie w minimalnych zakresach na biegu 
jałowym: 0 - 3200 obr./min, częstotliwość  udarów na biegu jałowym: 0 - 48000 
/min, blokada wrzeciona, sprzęgło przeciążeniowe,, max. średnica wiercenia  
w betonie - min. 16 mm, max. średnica wiercenia w stali min. 13 mm,  
max.  średnica wiercenia w drewnie min. 30 mm, uchwyt SDS, oraz możliwość 
wymiany uchwytu – do wierteł, uchwytem cylindrycznym do ø 13, waga urządzenia 
max. 2,5 kg, urządzenie winno znajdować sie w dedykowanej walizce. Wraz  
z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja w języku polskim. Wiertarka 
powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji 

jest: 
4. Wiertarka 

sieciowa 
z udarem 

Wiertarka sieciowa z udarem - urządzenie fabrycznie nowe posiadające 
następujące parametry minimalne: moc przyłączeniowa  min. 700 W, napięcie  
230 V, obroty regulowane elektronicznie w minimalnych zakresach na biegu 
jałowym: 0 - 3200 obr./min, częstotliwość  udarów na biegu jałowym: 0 - 48000 
/min, blokada wrzeciona, sprzęgło przeciążeniowe,, max. średnica wiercenia  
w betonie - min. 16 mm, max. średnica wiercenia w stali min. 13 mm,  
max.  średnica wiercenia w drewnie min. 30 mm, uchwyt SDS, oraz możliwość 
wymiany uchwytu – do wierteł, uchwytem cylindrycznym do ø 13, waga urządzenia 
max. 2,5 kg, urządzenie winno znajdować sie w dedykowanej walizce. Wraz z 
urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja w języku polskim. Wiertarka 
powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji 

 

3. pkt 15 załącznika nr 3 do Tomu III SW „Wyposażenie pracowni technik budownictwa”, który otrzymuje 
brzmienie: 

Lp. 
Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

 Opis przedmiotu zamówienia 

było: 
15. Stół zbrojarski Stół zbrojarski - profesjonalny stół warsztatowy, fabrycznie nowy o następujących 

parametrach minimalnych: Szerokość  min. 1500mm, wysokość min. 800 mm, 
głębokość min. 700 mm, wyposażony w dodatkowe centralne wzmocnienie 
umożliwiający nośność do min. 500kg., nogi winny być wykonane z kształtowników 
stalowych, blat powinien być wykonany z antypoślizgowego tworzywa ABS 
wytrzymałego na ciecze. Stół powinien posiadać min. 24 miesiące gwarancji. 

jest: 
15. Stół zbrojarski Stół zbrojarski - profesjonalny stół warsztatowy, fabrycznie nowy o następujących 

parametrach minimalnych: Szerokość  min. 1500mm, wysokość min. 800 mm, 
głębokość min. 700 mm, wyposażony w dodatkowe centralne wzmocnienie 
umożliwiający nośność do min. 500kg., nogi winny być wykonane z kształtowników 
stalowych, blat powinien być wykonany z antypoślizgowego tworzywa ABS  
z materiału antypoślizgowego wytrzymałego na ciecze. Stół powinien posiadać 
min. 24 miesiące gwarancji. 

 
PYTANIE NR 2 
Proszę o sprecyzowanie czy oprogramowanie dedykowane do oferowanych urządzeń ma być dostarczone 
w wersji bezterminowej (oprogramowanie w wersji czasowej wyłączy się po określonym czasie i uniemożliwi 
pracę)? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 
Zamawiający informuje, iż oprogramowanie dedykowane do oferowanych urządzeń ma być dostarczone 
w wersji bezterminowej. 
 
PYTANIE NR 3 
Proszę o informację co rozumieją Państwo poprzez „Moduł cięcia typu OO (OneOperation)”. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 
Zamawiający informuje, iż system ma pozwalać na wykonywanie wielu różnych zabiegów w ramach jednej 
operacji, bez potrzeby zmiany ustawień początkowych przy zmianie wykonywanego zabiegu. 
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PYTANIE NR 4 
Proszę o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia dla Części II do 120dni od daty podpisania 
umowy. Pomimo pełnego zaangażowania w proces dostawy obrabiarek, wiele zakładów produkcyjnych stoi 
aktualnie w obliczu poważnych wyzwań, min. Sytuacji pandemicznej, trwającej wojny oraz utrudnionego 
procesu zaopatrzenia w materiały w ramach łańcucha dostaw czy rosnących cen surowców i kosztów 
transportu. Powodem wydłużenia produkcji jest opóźnienie w dostawie komponentów i części do obrabiarek 
od dostawców zakładu produkcyjnego. Problem ten ma charakter globalny i dotyka wielu fabryk. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków 
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
                      Anna Tokarczyk 
 Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej 


