Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opoczno, dnia 30.04.2020r.

OZ.272.7.2020
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia
praktycznego w ramach projektu „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów
szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny”

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w w/w
postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Ogłoszenia
o zamówieniu.
Pytanie 1
Część II: Pracownia napraw pojazdów
Poz. 3. Urządzenie do napełniania klimatyzacji
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z butlą o pojemności 22 litrów i 20 litrów pojemności
użytkowej?
Czy dostawca musi zapewnić materiały eksploatacyjne, niezbędne do uruchomienia urządzenia do
obsługi układów klimatyzacji takich jak czynnik r134, oleje PAG, POE, kontrast UV?
Czy dostawca sprzętu musi przeszkolić pracowników szkoły do otrzymania Certyfikatu zgodnie z
ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r. poz. 881), aby mogli pracować z czynnikiem
chłodniczym?
Ile osób należy przeszkolić?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza urządzenie z butlą o pojemności użytkowej 22 litrów i 20 litrów.
Tak, dostawca musi zapewnić materiały eksploatacyjne.
Tak, Wykonawca musi przeszkolić pracowników szkoły.
Należy przeszkolić dwie osoby.
Pytanie 2
Część II: Pracownia napraw pojazdów
Poz. 5. Urządzenie do kontroli i ustawiania świateł
Czy urządzenie ma obsługiwać wszystkie rodzaje świateł włącznie ze światłami LED, Bixenon, Led
Matrix?
Odpowiedź:
Tak, urządzenie ma obsługiwać wszystkie rodzaje świateł
Pytanie 3
Część II: Pracownia napraw pojazdów
Poz. 9. Podnośnik nożycowy
Czy Zamawiający posiada odpowiednią zabudowę posadzki do posadowienia podnośnika oraz po
czyjej stronie jest odbiór UDT?
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Odpowiedź:
Zamawiający posiada odpowiednią zabudowę posadzki do posadowienia podnośnika, odbiór UDT jest
po stronie szkoły.
Pytanie 4
Część II: Pracownia napraw pojazdów
Poz. 1 - Podnośnik elektrohydrauliczny 4Tony CPV: 42413200-6
Czy dopuszczą Państwo podnośnik o większym udźwigu – 4,2 T , większej wadze 646 kg, i czasie
podnoszenia 55 sek.?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza podnośnik o większym udźwigu – 4,2 T, większej wadze 646
kg i czasie podnoszenia 55 sek, należy trzymać się parametrów podanych w opisie przedmiotu
zamówienia.
Pytanie 5
Część II: Pracownia napraw pojazdów
Poz. 3 - Urządzenie do napełniania klimatyzacji
Czy dopuszczą Państwo większą wydajność pompy próżniowej tj.: 146 L/min ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza większej wydajności pompy próżniowej tj.: 146 L/min, należy
trzymać się parametrów zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 6
Część II: Pracownia napraw pojazdów
Chodzi o agregat prądotwórczy czy o urządzenie rozruchowe??? Ponieważ opis wskazuje na
urządzenie prądotwórcze?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że chodzi o urządzenie rozruchowe do pojazdów samochodowych.
Pytanie 7
dot. części II, poz. 1:
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o
dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie poniższego opisu:
Podnośnik elektrohydrauliczny 4 Tony:
Napęd elektrycznohydrauliczny;
Nośność min. 4 tony;
Silnik napędowy: min. 2,2 kW;
Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem;
Element obsługowy dźwignia;
Liczba bezobsługowych siłowników hydraulicznych: 2;
Kompensacja równobieżności za pomocą 2 stalowych lin;
Blokada zabezpieczająca mechaniczna zapadka w każdej kolumnie, uruchamiana automatycznie;
Pojemność oleju: min. 8 l;
Szerokość zewnętrzna (BG): max. 3450 mm;
Rozstaw kolumn, wewnętrzny (BL): min. 2800 mm;
Wysokość podnoszenia (Ho): min. 1800 mm;
Czas podnoszenia: max 60 s;
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Minimalna grubość betonu:2 50 mm, klasa C20 / 25;
Zasilanie elektryczne: 400 V / 50 Hz / 3 fazy / 16 A / E+N;
Certyfikacja CE;
Masa netto: max 640 kg;
Blokowanie ramienia nośnego automatycznie;
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy trzymać się parametrów podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 8
dot. części II, poz. 5:
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o
dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie poniższego opisu:
Urządzenie do kontroli i ustawiania świateł:
Ręczny przyrząd do kontroli i ustawiania świateł z certyfikatem dopuszczenia do użytku.
Analogowy luksometr z systemem precyzyjnego ustawiania, optyczne pozycjonowanie szerokiego
lustra, min. 1 fotodiody. Do zestawu należy kolumna z wózkiem zaopatrzonym w trzy koła.
Łatwość bazowania poprzez zastosowanie lustra. Brak konieczności podłączenia zasilania. Łatwa
regulacja w pionie. Łatwe przesuwanie urządzenia pomiędzy lewym i prawym światłem.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy trzymać się parametrów podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 9
dot. części II, poz. 7:
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy
o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie poniższego opisu:
Stół warsztatowy samochodowy:
Stół warsztatowy 2m
- solidna konstrukcja - min. 135 kg,
- grubość blatu: min. 40 mm,
- opcjonalnie szuflady.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy trzymać się parametrów podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 10
dot. części II, poz. 4
Zamawiający wymaga w tytule niniejszej pozycji: "Urządzenie rozruchowe 12/24V", jednakże w opisie
Zamawiający wskazuje na agregat prądotwórczy. Prosimy o weryfikację tej pozycji, gdyż nie jesteśmy
w stanie zaproponować urządzenia spełniającego wszystkie wymagania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że chodzi o urządzenie rozruchowe do pojazdów samochodowych.
Pytanie 11
dot. części II, poz. 2:
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy
o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji
lub zaakceptowanie poniższego opisu:
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Szafka/skrzynia narzędziowa dla mechanika pojazdów samochodowych w pełnym wyposażeniem:
Szafka/ skrzynia narzędziowa powinna być wyposażona w min. 7 szuflad na prowadnicach kulkowych.
W zestawie powinny być narzędzia używane w warsztatach samochodowych, starannie dobrane
w liczbie minimum 160. Profile wykonane z podwójnej blachy stalowej - uniwersalna perforacja powinna
umożliwiać doposażenie szafki w dodatkowe elementy. Centralny zamek oraz indywidualne zamykanie
każdej szuflady. Szafka powinna posiadać narożne odbojniki, które chronią przed przypadkowym
uszkodzeniem,
np.
Karoserii
samochodu.
Blat
wykonany
z
antypoślizgowego
polipropylenu, maksymalne obciążenie blatu 400 kg, koła z hamulcem. Niezbędna w warsztatach
samochodowych i stacjach obsługi pojazdów.
W zestaw powinny wchodzić:
- Klucze płasko-oczkowe min. 16 szt różne rozmiary w zakresie min. od 6 do 22 mm
- bity HEX min. 5 szt, różne rozmiary w zakresie min. od 3 do 8 mm
- bity TORX min. 5 szt, różne rozmiary w zakresie min. od T8 do T30
- zestaw kluczy nasadowych 1/2" z nasadkami sześciokątnymi min. 16 szt w różnych rozmiarach
w zakresie min. od 10 do 32 mm, przedłużką min. 1 szt, przegubem Cardana, pokrętłem typu "T"
- nasadki do świec od 16 do 21 mm
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy trzymać się parametrów podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA OPOCZYŃSKI
MARCIN BARANOWSKI
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