Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
47-400 Racibórz
ul. Wileńska 6
CKZiU1.KAK.260.1.2019

Racibórz, dnia 18.01.2019r.

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA 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

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:
I.
PYTANIE 1
7.Psychrometr – Czy Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie psychrometru o zakresie
pomiarowym -35..+40 st C?
ODPOWIEDŹ:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na za zaoferowanie psychrometru o zakresie pomiarowym -35..+40
st C.
PYTANIE 2
9. Szafa metalowa – czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy o wymiarach sz. 80 cm,
gł. 40 cm, wys.180 cm?
ODPOWIEDŹ:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy o wymiarach sz. 80 cm, gł. 40 cm, wys.180
cm?

PYTANIE 3
Czy z uwagi na fakt, że producent podaje długi czas wyprodukowania elektrolizerów czy Zamawiający
dopuści czas dostawy 9 tyg.?
ODPOWIEDŹ:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza czasu dostawy elektrolizerów 9 tygodni.
PYTANIE 4
Jakie konkretnie elektrody są wymagane w wyposażeniu w zestawie do elektrolizerów?
ODPOWIEDŹ:
Grafitowe.
II.
PYTANIE 1
Część 9 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści wizualny ogranicznik w postaci naniesionej kreski na listwę
prowadnicy zamiast alarmu sygnalizacji otwarcia okna ponad odpowiednią wysokość?
ODPOWIEDŹ:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wizualnego ogranicznika w postaci naniesionej kreski na listwę
prowadnicy zamiast alarmu sygnalizacji otwarcia okna ponad odpowiednią wysokość.
PYTANIE 2
Czy Zamawiający dopuści dolną szafkę z drzwiczkami otwieranymi do przodu (na zawiasach)?
ODPOWIEDŹ:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza dolnej szafki z drzwiczkami otwieranymi do przodu (na zawiasach).

Z poważaniem

Jacek Kąsek
Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu

