
 

Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

47-400 Racibórz 

ul. Wileńska 6 

 

CKZiU1.KAK.260.1.2019      Racibórz, dnia 16.01.2019r. 

 

     Do wszystkich Wykonawców 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

„DOSTAWA  DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” 
 

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

 

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dot. w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przedstawiam 

poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

PYTANIE 1 

Część 18, Pozycja  2 
  

Laserowy przyrząd traserski, opis zamieszczony przez Zamawiającego wskazuje na konkretny model 
marki Stanley. 
Modele odpowiadające opisowi są przez markę Stanley wycofane i niedostępne bez zamienników. 
Opis jest na tyle charakterystyczny i wyjątkowy dla produktów w/w marki, że nie sposób dobrać 
urządzenia równoważnego spełniającego określone wymagania. 
Proszę o zmianę parametrów lub wykreślenie pozycji.  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – 

E. pracownia murarsko – tynkarska w przedmiotowym zakresie. 

 

 

 

 

 



 
PYTANIE 2 

Część 18, Pozycja  4 
  

Wiertarka, w większości opis (oprócz mocy) wskazuje na wiertarkę stołową jednego producenta 
marki Bosch co powoduje, że nie można dopasować urządzenia w jednoznaczny sposób które 
spełniałoby wszystkie parametry zawarte w opisie.  
Parametr "moc min. 800W (+- 10%)" 
Proszę o zmianę parametru "moc min. 780W (+- 10%)"  
W innym wypadku proszę o podanie nazwy karty katalogowej którą Zamawiający sugerował się przy 
doborze parametrów.  
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – 

E. pracownia murarsko – tynkarska w przedmiotowym zakresie. 

 

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następującym zakresie: 

 

1. W załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – E. pracownia murarsko – tynkarska 

CZĘŚĆ 18 pozycja 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Laserowy przyrząd traserski – 1 sztuka 

Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego laserowego przyrządu traserskiego 

Opis przyrządu do dostarczenia: 

 przeznaczony do wewnętrznych prac wykończeniowych, 

 tryb poziomowania: samopoziomujący, 

 przenoszenie punktów z podłogi na ściany i sufit, 

 głowica obrotowa, 

 linie lasera: poziom i pion, 

 gwint statywu: 1/4’’ (w zestawie statyw), 

 zasięg pracy: min. 10m,  

 dokładność: +- 0,4mm /1m lub dokładniejszy, 

 dioda laserowa: 630nm – 670nm,  

 zasilanie bateryjne. 

Dostawa 

2. W załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – E. pracownia murarsko – tynkarska 

CZĘŚĆ 18 pozycja 4 otrzymuje brzmienie: 

 

Wiertarka – 2 sztuki 

Dostawa obejmuje 2 sztuki fabrycznie nowej wiertarki 

Opis wiertarki do dostarczenia 

 moc min. 550 W, 

 zasilanie: 400V lub/i 230 V, 

 wyposażona w co najmniej 2 biegi,  

 średnica wiercenia: min. 13 mm, 



 

 Skok wrzeciona: min. 80 mm, 

 Stożek wrzeciona: min. MK2 (MT2), 

 możliwość frezowania, 

 możliwy montaż w blacie roboczym. 

Dostawa 

 

3. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.01.2019r. w związku z czym: 

 

- pkt. 11.3.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

Opakowanie musi zostać opatrzone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu 
oraz opisane w następujący sposób: 

OFERTA – Dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – CZĘŚĆ …..  

Nie otwierać przed dniem 25 stycznia 2019r. godzina 11.30 

- pkt. 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

Oferty należy składać w pokoju nr 205 (II piętro) - budynek Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 6, 47-400 Racibórz w terminie do dnia 25 stycznia 

2019r. do godziny 11.00. 

 

- pkt. 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

Oferty zostaną otwarte w dniu 25 stycznia 2019r. o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego, sala 

nr 307 (III piętro) – Budynek „Budowlanki”, ul. Wileńska 6. 

 

4. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

5. W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na w/w postępowanie 

zamieszczone w BZP pod nr 503206-N-2019 z dnia 14.01.2019r. 

 

 

Z poważaniem 

 

Jacek Kąsek  
Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu 


