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WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI 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, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL 

na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla 

działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

CKZiU1.KAK.260.4.2.2021 

 
Informuję, iż w dniu 7 czerwca 2021 r. zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. ww. postępowania. Działając na podstawie art. 284 
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 ze zm.), przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem: 

 

Pytanie 1 
Pytanie o termin realizacji 

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot 

zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej 

konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego 

zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i 

organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy 

na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i może 

stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego 

okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich 

będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania 

publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej 

konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W dobie kryzysu z jakim wszyscy się zmagamy od 

zamawiającego jako instytucji publicznej oczekiwać należałoby rozsądku w zakresie wymagań terminowych, 

obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję ale przede wszystkim naraża potencjalnego wygranego wykonawcę 

na stratę związaną z przekroczeniem terminu realizacji. Termin realizacji niniejszego zamówienia z uwagi na skalę 



 

 
przedsięwzięcia i obecne uwarunkowania rynkowe nie może być krótszy niż 60 dni od podpisania umowy, jeżeli 

zamawiający podtrzyma kryterium terminu realizacji to jako wybór z najwyższą oceną punktową należy wskazać 

właśnie powyższy termin realizacji. 

Odpowiedź Zamawiającego 

W opinii Zamawiającego termin realizacji zamówienia nie jest zbyt krótki. Zamawiający pozostawia termin 

realizacji zamówienia bez zmian. 

 

Pytanie 2 
Pytanie o doprecyzowanie wymogów c.d. 

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zamawiający wymaga podania danych identyfikacyjnych produktu takich jak 

producent/marka oraz model produktu końcowego. Deklaracja wykonawcy w zakresie zgodności produktu z 

wymaganiami zamawiającego jest informacją w pełni równoważną. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający w Rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie 2.2. określił wymagania dotyczące 

załącznika nr 3 do SWZ. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawca oświadcza: 

„Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia /w tym ze wzorem umowy – 

załącznik nr 5 do SWZ/ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.” 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

Pytanie 3 

dot. Zad. 3, poz. 1 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Decybelomierz 

Dostawa obejmuje 3 sztuki fabrycznie nowych decybelomierzy  

Opis decybelomierza do dostarczenia:  

 Zakres pomiarowy: min. 30 dB - 130 dB,  

 Dokładność - ±1,5 dB wg normy EC61672 typu 2,  

 Częstotliwość: min. 31,5 - 8 kHz,,  

 Pomiar z uwzględnieniem charakterystyk filtrów - A, C  

 Czas odpowiedzi - szybki (125 ms) / wolny (1 s)  

 Pamięć - min. 60 odczytów,  

 Wyświetlacz - min. 4-cyfrowy LCD (podświetlany),  

 Typ baterii - 9 V lub AA  

 Żywotność baterii - co najmniej 20 godzin,  



 

 
 Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm lub gniazdo dc/ac  

 Opcjonalne oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 10 Pro x64 (płyta CD).  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 3 

poz. 1. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 4. 

dot. Zad. 3, poz. 2 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Ph-metr do gleby  

Dostawa obejmuje 5 fabrycznie nowych ph-metrów do gleby  

Opis Ph-metra do dostarczenia:  

 wyświetlacz: ciekłokrystaliczny typu LCD, 3.5 cyfry,  

 klawiatura: membranowa,  

 rozdzielczość wskazań pH: 0,01 pH,  

 rozdzielczość wskazań temperatury: 0,1°C,  

 dokładność pomiaru pH: ±0,05 pH,  

 zakres pomiaru pH: od 0 pH do 14 pH,  

 zakres pomiaru mV: od -500 mV do +500 Mv lub min. 0-1999mV  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 3 

poz. 2. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 5. 

dot. Zad. 3, poz. 3 



 

 
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Laska Egnera  

Dostawa obejmuje 5 sztuk fabrycznie nowych Lasek Egnera  

Opis Laski Egnera do dostarczenia:  

 pomiar próbek z gleby z głębokości 90 cm lub długość laski min. 90, pobór próbek min. 30cm  

 wykonana w całości ze stali nierdzewnej,  

 w komplecie pazur ułatwiający czyszczenie.  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 3 

poz. 3. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 6. 

dot. Zad. 3, poz. 5 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Mętnościomierz laboratoryjny  

Dostawa obejmuje 2 sztuki fabrycznie nowych mętnościomierzy laboratoryjnych  

Opis mętnościomierzy laboratoryjnych do dostarczenia:  

 Kalibracja: 2,3,4,5 punktów lub min. 3 punkty + 1 punkt testowy  

 Możliwość zapamiętania do 200 wyników pomiarów, 

  Port USB. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 3 

poz. 5. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

 



 

 
Pytanie 7. 

dot. Zad. 3, poz. 6 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Anemometr wiatrakowy 

Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego anemometru wiatrakowego 

Opis anemometru wiatrakowego do dostarczenia:  

 Przedział temp.: min. 0,00 - 45,00 °C,  

 Rozdzielczość temp.: min. 0,1 °C,  

 Dokładność temp.: ± 1 °C.  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 3 

poz. 6. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 8. 

dot. Zad. 3, poz. 10 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych 

Dostawa obejmuje 2 sztuki fabrycznie nowych wielofunkcyjnych przyrządów do pomiarów ekologicznych  

Opis wielofunkcyjnego przyrządu do pomiarów ekologicznych do dostarczenia:  

 Luksometr 20/200/2000/20000 lx; +/- 5 lx lub 1-40tys. lx +/- 6%  

 Dźwięk 35 - 100 dB lub 65 - 135 dB; +/- 5,5 dB  

 Wilgotność wzgl. min. 35 - 95%; +/- 5%  

 Temperatura: min. 20 - 200 ̊C  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 3 

poz. 10. 



 

 
Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 9. 

dot. Zad. 3, poz. 13 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Tensjometr do gleby  

Dostawa obejmuje 2 sztuki fabrycznie nowych tensjometrów do gleby  

Opis tensjometru do gleby do dostarczenia:  

 Długość: min. 30 cm,  

 Moc ssąca wody glebowej (zakres pomiarowy): min. 0-600 mbar.  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 3 

poz. 13. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 10. 

dot. Zad. 16, poz. 5 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Lampa oświetleniowa 

Dostawa obejmuje 6 sztuk fabrycznie nowych lamp oświetleniowych 

Opis lamp oświetleniowych do dostarczenia:  

 LAMPA Lupa Led  

 Statyw min. 4 - ramienny  

 Moc min. 12W, 5 dioptrii  

Dostawa 

 

 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 16 

poz. 5. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 11. 

dot. Zad. 4, poz. 4 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Opis precyzyjnej wiertarko-frezarko-tokarek do metalu do dostarczenia:  

 Średnica toczenia nad łożem – 300 mm, lub max. średnica toczenia min. 250mm  

 Uchwyt wrzeciona min MK-3,  

 Uchwyt konika min MK-2,  

 Przelot wrzeciona min 20 mm,  

 Uchwyt 125 min. 3 szczękowy,  

 Stała lub ruchoma podtrzymka,  

 Kły centrujące,  

 Szczęki zewnętrzne i wewnętrzne lub dodatkowe  

 Komplet noży tokarskich lub szczęka i tarcza mocująca 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 4 

poz. 4. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 12. 

dot. Zad. 4, poz. 5 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Opis przecinarki taśmowej ze skrętnym imadłem do dostarczenia:  

 Moc 400V,  



 

 
 Skręt imadła do min. 45 lub skręt ramienia do min. 60  

 Cięcie bezstopniowe, 

 Min. zakres cięcia 115 mm okrągłe, 100x150 prostokąt,  

 Odchylenie ramiona -45C , - 60C,  

 Chłodzenie taśmy,  

 Koncentrat chłodziwa,  

 Siłownik opuszczania,  

 Czyszczenie brzeszczotu z wiórów. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 4 

poz. 5. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 13. 

dot. Zad. 4, poz. 6 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Opis nożyc gilotynowych do kształtowników i prętów do dostarczenia:  

 Pręt okrągły – min. 22 mm,  

 Pręt kwadratowy min 20 mm,  

 Płaskownik min 90 x 14 mm,  

 Kątownik 60 x 7 mm,  

 Blacha gr min. 8 mm,  

 Regulowany docisk,  

 Podstawa lub korpus z płyt stalowych 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 4 

poz. 6. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 



 

 
Pytanie 14. 

dot. Zad. 4, poz. 8 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Opis przecinarki do prętów zbrojeniowych do dostarczenia:  

 Nożyce elektryczne,  

 Grubość cięcia: 4-20 mm,  

 Zasilanie 230 V,  

 Moc min. 900 W,  

 Walizka z osprzętem do nożyc,  

 Dodatkowe noże lub wyposażenie 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 4 

poz. 8. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 15. 

dot. Zad. 4, poz. 12 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Opis zaginarki do blachy do dostarczenia:  

 Długość robocza: min. 2140 mm, 

 Grubość giętej blachy: (stalowej: min. 1,8 mm, aluminiowej: min. 2,5) lub grubość max. blachy min. 1,2mm  

Kąt gięcia: minimum 0-145 stopni,  

W zestawie: zderzaki przednie, stół tylni, kątomierz, zderzak kąta gięcia.  

Dodatkowo w zestawie dedykowane wyposażenie: nożyce, dogniatarka. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 4 

poz. 12. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 



 

 
 

Pytanie 16. 

dot. Zad. 5, poz. 1 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Płyta dynamiczna do badań dynamicznych podłoża gruntowego 

Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej płyty dynamicznej  

Opis płyty dynamicznej do dostarczenia:  

 Płyta obciążeniowa o średnicy 300 mm z sensorem przemieszczeń,  

 Prowadnica z obciążnikiem 10 kg, uchwyt z blokadą,  

 Elektroniczny przyrząd pomiarowy – rejestrator z graficznym wyświetlaczem LCD. Przyrząd umieszczony w 

dedykowanej torbie lub w bezpiecznej walizce. 

  System GPS do lokalizacji współrzędnych geograficznych danego pomiaru,  

 W zestawie ponadto:  

a/ dedykowane oprogramowanie w języku polskim do analizy oraz wydruku protokołów (kompatybilne z 

Windows 10 Pro – system 64-bitowy)  

b/ pamięć zewnętrzna (karta pamięci lub pamięć USB),  

c/ kabel: rejestrator – płyta,  

d/ instrukcja obsługi w języku polskim,  

e/ protokół kalibracji urządzenia w języku polskim, deklaracja zgodności z odpowiednimi normami  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 5 

poz. 1. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 17. 

dot. Zad. 5, poz. 5 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Niwelator laserowy obrotowy 



 

 
Dostawa obejmuje 1 komplet fabrycznie nowego niwelatora laserowego obrotowego  

Opis niwelatora laserowego obrotowego:  

 samopoziomujący,  

 zasięg pracy: min 500 m (z czujnikiem laserowym),  

 dokładność: +/-1,0mm/10m,  

W zestawie:  

 niwelator laserowy,  

 uchwyt czujnika na łatę,  

 akumulator litowo-jonowe,  

 ładowarka,  

 tarczka laserowa,  

 okulary laserowe,  

 instrukcja obsługi,  

 kufer transportowy,  

 statyw aluminiowy,  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 5 

poz. 5. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 18. 

dot. Zad. 6, poz. 4 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Szkicownik A4  

Dostawa obejmuje 3 sztuki fabrycznie nowych szkicowników A4  

Opis szkicownika A4 do dostarczenia:  

 Format A4,  

 Szkicownik z dwoma zatrzaskami, dwie podkładki jedna do pisania druga przeźroczysta,  



 

 
 Rama odporna na wilgoć lub rama drewniana  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 6 

poz. 4. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 19. 

dot. Zad. 18, poz. 1 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub 

zaakceptowanie poniższego opisu: 

Główka fryzjerska-treningowa  

Dostawa obejmuje 7 sztuk fabrycznie nowych główek fryzjerskich - treningowych  

Opis główek fryzjerskich  

– treningowych do dostarczenia:  

 Z popiersiem i rzęsami,  

 100% włos naturalny lub max. 20% włosów sztucznych/zwierzęcych  

 Długość włosa co najmniej 70cm.  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie akceptuje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian opisu przedmiotu zamówienia w części 18 

poz. 1. 

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Wykonawca może zaoferować urządzenie o 

podanych lub lepszych parametrach. 

 

Pytanie 20. 

dot. Zad. 18, poz. 5 

Zamawiający w dwóch miejscach opisu podaje parametr szerokość płytki. Prosimy o zmianę opisu lub 

zaakceptowanie poniższego jako równoważny: 

Mini karbownice 

Dostawa obejmuje 7 sztuk fabrycznie nowych mini karbownic  

Opis mini karbownic do dostarczenia:  



 

 
 Temperatura: ok. 230ºC,  

 Zakres szerokości płytki: 11 mm - 19mm,  

 Szybkie nagrzewanie,  

 Obrotowy przewód.  

Dostawa 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający akceptuje wprowadzone przez Wykonawcę zmiany opisu przedmiotu zamówienia w części 18 poz. 

5. 

Zamawiający uznał, że zapis: „Zakres szerokości płytki: 11 mm – 19 mm” zastępuje zapisy „szerokość płytki: min. 

11 mm” i „zakres szerokości płytki: 15mm-19mm”. 

 

 

W związku z publikacją wyjaśnień w dniu 9 czerwca 2021 r. Zamawiający informuje, że termin składania 

ofert został przedłużony do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 12.00. 

Termin otwarcia złożonych ofert ustala się na 11 czerwca 2021 r. – godz. 13.00. 

 

Z poważaniem 

Jacek Kąsek 

Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu 


