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Wyjaśnienia

W związku z zapytariamt otrzymanymi w dniu 01.02.201l r. do prowadzonego

postępowania o udzielenie zam wienia publicznego o wartości do 14 000,00 EUR
pn. ,,Dostawa narzędzi i materiał w dla Zespołu Szk ł Zawodovvych nr 1 w Prudniku''

Zamawiający wyj aśnia, iz :

1. Ponizej podano pozycje co do ktorych Są wątpliwoŚci w zakresie szczeg ł w
technicznych lub właściwego opisu.

odp.
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Poz. zakres wątpliwości dodatkowe parametry pozycji

23 okreŚlić dokładnre
ukompletowanie zestawu
z podaniem konkretnych
rozmiar w

klucze o rozmiarach: 6, 7,8,9, 10,11, 12,13, 14, 17, 19, ZZ-
narzędzia wykonanę Ze stopu CRV (chrome vanadiu m\ z
jednej strony płaski, z drugiej strony oczkowy

24 okreŚlić dokładnie
ukompletowanie zestawu
z podaniem konkretnych
rozmiar w

Zęstaw składa się z 50 element w: grzechotka
llŻ",szerokość gł wki 32mm grzechotka 1l4", szerokoś
głowki l7mmnasadki Il2" rczmiar:
1 0, 1 1,12,13,1 4,1 5,77,19,22,24,27,3 0mm(12 sztuk) nasadki
Il4" rozmiar: 4,5,6,7,8,9,10,1 I ,12,13 mm(lOsztuk) klucze
szęściokątne: I .5, 2, Ż.5, 3, 4, 5,6mm Il2 " nasadka do
świec 21 mm 1l4" pokrętka do nasad ek 2 przedłuŻki 1l2" o
długości l25,250 mm przedłuŻka1l4" o długości 75 mm
rękojeść przesuwna ll2" 2 przeguby uniwęrsalne 1l2" i ll4"
uchwy do bit w bity : _płaskie 4,5 i 6mm _torx 15,20,25,30,
koric wki philips

25 określić dokładnie
ukompletowanie zestawu
z podaniem konkretnych
rozmiar w

Klucze typu HEX zakonczone kulką w iloŚci 10 sztuk o

rozmiarachŁl 2.51 31 3,5141 51 61 8/ tDl 12 mm



34 określi rozmiar Szczypce Segera do pierścieni wewnętrznych i
zewnęttznych

- szczypce Segera Zewnętrzne proste 150mm

- szczwce segera Zewnętrzne gięte l50mm

- szczypce segera wewnętrzne proste 150mm

- szczypce segera wewnęttzne gięte 150mm

35 określić dokładnie
ukompletowanie zestawu
z podaniem konkretnych
rozmiar w

Komplet składa się z 8 wkrętak w:

płaski 5 x 100mm, 6 x 100, 8 x l5Omm-WzyŻowy PH 0 x
75mm, PH 1 x 100mm, 3 x 150mm, PHZ x 38mm (k tki)

82 określić parametry

uzytkowe
od 9 do 13 DIN

83 określić zakres pomiaru,

dokładnoś , parametry

uzytkowe

Dokładnie 90 stopni, udtwig 34

1,17 kg
kg, 190 x X 25 [mm],12I

84 określić rozmiar typ MORSA,230 mm

85 podać pełny opls
parametr w technicznych
tak jak dlapozycji 1 ,2,3,4

IŻ5 x 6,4 x 22 |mm] [średnica x gruboś x średnica
wewnętrzna otworu ]

86 poda pełny opls
parametr w tęchniczny ch
tak jak dlapozycji 1 ,2,3,4

125 x 1,6 x 22 [mm] [średnica x gruboś x średnica
wewnętrzna otworu ]

87 poda pełny opis
parametr w techniczny ch
tak jak dlapozycji 1 ,2,3,4

Srednica tarczy - 350 ffiffi, Grubość tarczy _ 3,5 mm

Średnica otworu - 32 mm,
Max obroty - 4400 obtl min, 80m/sęc

Typ tarczy - A 30 R, Tarczapłaska

Ptzeznaczone do cięcia: stali nierdzewnych, stali
szlachetnych, stali zwykłych

94-99 określić minimalną
długość wałka

Długoś wałk w dla średnic al6, a 25, a 40, a 40, a 60,
A 100, A n5 od 500 mm do max 1000 mm

a- oznaczenie średnicy

103 czy przyjąć standardowy m'lub standardowy2



rozmiar arkusz lmx2m

r04 określi pojemnoś butli
do napełniania

Dwutlenek węgla 30 kg Coz, butla z pozycji 9l

2. Czy wobec duŻej r znorodności asortymentowej formularza cenowego i

niezmienionej daty dostawy w ponownej procedurze przetargowej a określonej

niezmiennie, Zamawiający określi termin realizacji dostawy na ptzynajmniej 14 dni

od daty ogłoszenia wyboru Wykonawcy?

odp.

Termin dostawy zostałprzedłuŻony do dnia 23.02.2011 r.

3. Na jakiej podstawie Zamawiający zanierza dokonać rcalizacji zam wienia skoro nie

przedstawiono zadnego proj ektu zawar cia umowy?

odp.

Zamawiający dokona pisemnego zarl więnia u wybranego Wykonawcy, na kt rę
Wykonawca zobowiązany jest do wysłania potwierdzęnia przyjęcia zam wienia

dostawy na warunkach złoŻonej oferty w terminie 7 dni.
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