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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

CRK.2610.1.2023                                                               Bełchatów, 2023.02.23 

 
Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu         

              i wyposażenia do 3 pracowni: automatyki, spawalnictwa, OZE –  

              prowadzonego z podziałem na Część 1,2,3 w trybie przetargu    

              nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-  

              Prawo zamówień publicznych. 

 

 

     Działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo 

zamówień publicznych, zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań do ww. 

postępowania. 

 

                Pytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 22.02.2023 r. 

Pozycja 12 

1. Jaki materiał będzie szlifowany na stanowiskach spawalniczych, czy będzie 

powstawało zagrożenie wybuchem, które powstaje np. podczas szlifowania 

aluminium ? 

2. Czy Zamawiający wymaga zespołu filtracyjnego wraz z automatyką w wersji 

wewnętrznej czy zewnętrznej ? 

3. Czy oczyszczone powietrze  ma być zawracane do obiektu, czy wyrzucane na 

zewnątrz, jeżeli wyrzucane to prosimy o podane lokalizacji wyrzutni (ściana, 

ściana szczytowa nad przybudówką, dach) ? 

4. W którym miejscu ma być postawiona jednostka filtracyjna ? 

5. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie przekroju budynku wraz z wymiarami 

(wysokościami). 
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Pozycja 1 

1.Opisane przez Zamawiającego na rzucie budynku stoły są o zupełnie innej 

specyfikacji niż te wymagane w OPZ, czy Zamawiający  traktuje stanowiska 

przedstawione  na rysunku jako przykładowe? 

Pozycja 2,3 i 4 

Czy Zamawiający wymaga montażu ww pozycji /stanowisk spawalniczych ? 

 

Odpowiedzi: 

Pozycja 12 

Ad.1 

Instalacja odciągowa ze stanowisk spawalniczo-szlifierskich winna być wykonana       

w wersji normalnej. 

Zamawiający nie przewiduje szlifowania materiałów, które wymagały by wykonania 

instalacji w wersji  przeciwwybuchowej ATEX. 

Ad.2 

Zespół filtracyjny należy posadowić na zewnątrz budynku natomiast sterowanie 

instalacją ma się odbywać  z wewnątrz. 

 

Ad.3 

Zamawiający wymaga aby oczyszczone powietrze było zawracane do obiektu. 

 

Ad.4 

Jednostka filtracyjna ma być postawiona- zgodnie z Załącznikiem nr 1 
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Ad.5 

Zamawiający zamieścił pod adresem prowadzonego postępowania, tj. 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie  dokumentację  niezbędną do 

złożenia oferty, zgodnie z wymaganiami SWZ wraz z załącznikami.  

Zamawiający udostępnienia przekroju budynku – Załącznik nr 2. 

  

Pozycja 1 

Ad.1 

Specyfikacja  stołów  szlifiersko-spawalniczych jest opisana w OPZ i jest wiążąca. 

Stoły na rzucie  budynku są przedstawione tylko ilustracyjnie. 

 

Pozycja 2,3 i 4 

Tak -Zamawiający wymaga montażu przegród międzystanowiskowych oraz kurtyn 

wejściowych na miejscu. 

 

 

                                                           Przewodniczący komisji przetargowej 

                                                                                                     

                                                                             Marcin Kubat 
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