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

Opoczno,05.05.2020r.

OZ.272.7.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony”:
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”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych /Dz.U. 2019, poz.1843/ informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przełożył termin składania ofert zgodnie z art. 12a ust. 2
ustawy Pzp.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Przed zmianą:
III. Opis przedmiotu zamówienia
Część II: Pracownia napraw pojazdów
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż niżej wymienionych specjalistycznych
pomocy dydaktycznych do Pracowni napraw pojazdów dla Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym tj.:
− podnośnik elektrohydrauliczny 4Tony – 1 szt.
− urządzenie rozruchowe 12/24V – 1 szt.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert
12. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą(firmą)
i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
oraz opisane:
Oferta –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” Część …..
- „Nie otwierać przed dniem 07.05.2020r. godz. 13:00”
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca w biurze podawczym w Starostwie
Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 07.05.2020r. o godz. 11:00.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2020r. o godz. 13:00. Zainteresowanych Wykonawców prosimy
o przesłanie informacji dot. chęci uczestnictwa w otwarciu ofert e-mailowo na adres
zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl najpóźniej do dnia 07.05.2020 do godz.11.00. Zamawiający
w dniu otwarcia ofert prześle odpowiedni link do transmisji/konferencji z otwarcia ofert.
Po zmianie:
III. Opis przedmiotu zamówienia
Część II: Pracownia napraw pojazdów
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż niżej wymienionych specjalistycznych
pomocy dydaktycznych do Pracowni napraw pojazdów dla Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym tj.:
− podnośnik elektrohydrauliczny – 1 szt.
− prostownik z rozruchem 12/24V – 1 szt.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert
12. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą(firmą)
i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
oraz opisane:
Oferta –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” Część …..
- „Nie otwierać przed dniem 12.05.2020r. godz. 13:00”
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca w biurze podawczym w Starostwie
Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 12.05.2020r. o godz. 11:00.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
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5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2020r. o godz. 13:00. Zainteresowanych Wykonawców prosimy
o przesłanie informacji dot. chęci uczestnictwa w otwarciu ofert e-mailowo na adres
zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl najpóźniej do dnia 12.05.2020 do godz. 11.00. Zamawiający
w dniu otwarcia ofert prześle odpowiedni link do transmisji/konferencji z otwarcia ofert.
Załącznik nr 5b do SIWZ
Przed zmianą:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Część II: Pracownia napraw pojazdów
Sprzęt dydaktyczny- specjalistyczne pomoce dydaktyczne do Pracowni napraw pojazdów.
Sprzęt wzbogacający szkolną bazę technodydaktyczną, która ma być wykorzystywana w celach
dydaktycznych a także przy tworzeniu szkolnych ośrodków egzaminacyjnych dla danego zawodu.
Lp.

Nazwa

Ilość

Opis i/lub parametry podstawowe

1.

Podnośnik
elektrohydrauliczny 4Tony
CPV: 42413200-6

1 szt.

2.

Szafka/skrzynia narzędziowa
dla mechanika pojazdów
samochodowych w pełnym
wyposażeniem
CPV: 39000000-2

1 szt.

Napęd elektrycznohydrauliczny;
Nośność
4 tony;
Silnik napędowy:
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 50 s;
Minimalna grubość betonu:
250 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;
Szafka/ skrzynia narzędziowa powinna być wyposażona w 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.
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W zestaw powinny wchodzić:
WKŁAD 1: Klucze płasko-oczkowe 0335~-0350 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm)
WKŁAD 2: Klucze płasko-oczkowe 0351~-0360 (22, 24, 27, 28, 30, 32
mm)
WKŁAD 3: ADAPTOR 1/2" & 3/8"; bity HEX, 30 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10,
12) & 75 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10,12) / Bity TORX, 30 MM (T20, T25, T30,
T40, T45, T50, T55) & 75 MM (T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55) / Bity
SPLINE, 30 MM (M5, 6, 8, 10, 12) &75 MM (M5, 6, 8, 10, 12)
WKŁAD 4: 1/2" nasadki sześciokątne -1203~1243 (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 MM), grzechotka -0732 1/2",
CRV 6140, 72T / 1247 przedłużka 1/2" 127 MM / 1252 przegub cardana
1/2", -1253~1254 nasadka do świec 1/2", 16 MM, 21 MM, 1243 pokrętło
typu T 1/2" 255 MM
4.

Urządzenie rozruchowe
12/24V

1 szt.

CPV: 31700000-3

5.

Urządzenie do kontroli i
ustawiania świateł
CPV: 38300000-8

1 szt.

7.

Stół warsztatowy
samochodowy

1 szt.

CPV: 39000000-2

DANE TECHNICZNE :
Napięcie: 230V
Moc maksymalna: 2,5 kW;
Moc znamionowa: 2,3 kW;
Stabilizacja napięcia AVR +/- 2%
Stopień ochrony IP23
Ręczny przyrząd do kontroli i ustawiania świateł z certyfikatem
dopuszczenia do użytku.
Analogowy luksometr z systemem precyzyjnego ustawiania, optyczne
pozycjonowanie szerokiego lustra, 2 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
Stół warsztatowy 2m
- solidna konstrukcja - 135 kg,
- grubość blatu : 40 mm,
- opcjonalnie szuflady.

Po zmianie:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Część II: Pracownia napraw pojazdów
Sprzęt dydaktyczny- specjalistyczne pomoce dydaktyczne do Pracowni napraw pojazdów.
Sprzęt wzbogacający szkolną bazę technodydaktyczną, która ma być wykorzystywana w celach
dydaktycznych a także przy tworzeniu szkolnych ośrodków egzaminacyjnych dla danego zawodu.
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Lp.

Nazwa

Ilość

Opis i/lub parametry podstawowe

1.

Podnośnik
elektrohydrauliczny
CPV: 42413200-6

1 szt.

2.

Szafka/skrzynia narzędziowa
dla mechanika pojazdów
samochodowych w pełnym
wyposażeniem
CPV: 39000000-2

1 szt.

Napęd elektrohydrauliczny;
Nośność - do 4 ton (ze względu na obsługę pojazdów do 3,5 T)
Silnik napędowy: 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;
Minimalna grubość betonu: 250 mm, klasa C20 / 25;
Zasilanie elektryczne: 400 V / 50 Hz / 3 fazy / 16 A / E+N;
Certyfikacja CE;
Blokowanie ramienia nośnego automatycznie;
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.

4.

Prostownik z rozruchem
12/24V
CPV: 31700000-3

1 szt.

W zestaw powinny wchodzić:
- Klucze płasko-oczkowe - zestaw kluczy 6-32 mm
- ADAPTOR 1/2" / 3/8";
- bity HEX, 30 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), 75 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10,12)
- bity TORX, 30 MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55), 75 MM
(T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55)
- bity SPLINE, 30 MM (M5, 6, 8, 10, 12), 75 MM (M5, 6, 8, 10, 12)
- klucze nasadowe - 1/2" nasadki sześciokątne (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 MM)
- grzechotka - 1/2"
- przedłużka 1/2" 127 MM
- przegub cardana 1/2"
- nasadki do świec 1/2", 16 MM, 21 MM, pokrętło typu T 1/2" 255 MM
DANE TECHNICZNE :
Napięcie: 230V
Moc maksymalna: 2,5 kW;
Moc znamionowa: 2,3 kW;
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5.

Urządzenie do kontroli i
ustawiania świateł
CPV: 38300000-8

1 szt.

7.

Stół warsztatowy
samochodowy

1 szt.

CPV: 39000000-2

Prą ładowania- min.75 A
Moc rozruchu – min.400 A
Ręczny przyrząd do kontroli i ustawiania świateł z certyfikatem
dopuszczenia do użytku.
Analogowy luksometr z systemem precyzyjnego ustawiania, optyczne
pozycjonowanie szerokiego lustra, min.1 fotodioda. 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
Stół warsztatowy 2m
- solidna konstrukcja - 135 kg,
- grubość blatu : min. 40 mm,
- opcjonalnie szuflady.

ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA OPOCZYŃSKI
MARCIN BARANOWSKI
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