
2L Baza Lotnictwa TaktYczne , ul. Pol riska 32, 7B-3Ol- Swidwin

Btrl{l 1r8n$l*ltsl{A

Swidwin 14.04'2020 r.

Dotyczy : po stq powa n ia RG/ 1 1 | 2O2O d ostawa e I e ktro na rzqdzi i narzqdzi'

zamawiajqcy informu je, 2e w dniu 10.04.2020r. wptynql wniosek z pytaniarni

od Wykonawcy w brzmieniu:

Pvtanie 1:

W zwiqzku z prowadzonym postqpowaniem "Dostawa

RG/11 l2O2O czy w poz. 9 elektronarzqdzia moae zostac

9430 o nastgPujqcYch Parametrach:

laRoDLO sWtntt-R: Diodv LeD (6 sztuk)//

//tLosc Gt-owlc: '1l/

/ZWVOTNOSC otoo: Soooo godzinll

/Moc Swtnttn: 15oo-3ooo lumenow//

/KAT SWIECENIA: 125"11

/KAT OBROTU GI-OWICY: 360'/

/TRYBY ICZAS PRACY'
/ILOSC TRYBOW: 3//

//MlN. Moc SWIATI-A: '1500 lumen6w//

,MAX. Moc SWIATI-A: 3ooo lumen6w//

IICZAS PRACY MAX: 1 5 godzinll

IICZAS PRACY MIN: 8 godzinll

//TRYB STROBOSKOPU : TAK/

/ZASILANIE//
,ZASI LAN I E: Akum ulator//

//RODZAJ AKUMU LATORA: ZelowY//

ITCZAS LADOWANIA: 300 minuV/

,NAPIECIE:12Yll
,GNIAZDO I-ADOWARKI : Tak, samochodowai

/WAGA IWYMIARY//
/MAGA: 10.3 kg//

iAIVYSOKOSC Z MASZTEM:82 CMII

/A/VYMIARY PO ZI-OZENIU: 40x20x23 cmll

//WYMIARY GI-OW ICY: 1 6,5x20x6,Scm//

//DI-UGOSC KABLA GI-OWICY: 35 CM/

/MATERIAt-Y//
//OBUDOWA: Poliwqglan/ABS//

//GI-OW I CA: Pol iwqglan/ABS//

elektronarzgdzi i narzqdzi"

zaproponowany PELI RAI-S



2IBaza Lotnictwa Ta cznego, ul. Polcz riska 32, 7 8-30L Swidwin

//SOCZEWKA: Poliwqglan//
//MASZT: GRP//

,TYP WI-ACZNIKA: Siliconerubberkeypad/

/CECHY DODATKOWE//

IIPOZIOM SZCZELNOSCT: tp 54 (deklarowanv)//

//DOSTIPNE KOLORY: Czarny lub z6ttyl

Odpowied2:
Zamawialqcy zmienia treSc pozycji nr 9 tabeli formularza cenowego dla zadania I

poprzez nadanie mu nowego brzmienia w spos6b jak ponizej:

BvNo:

NAJASNtcA AKUMULATOROWA SKLADANA PELI RALS 9430

PRZENOSNy SYSTEM9430 RALS, wyposazony w 6-diodowy reflektor oraz krotki

zintegrowany maszt. Reflektor emituje mocnq wiqzkq Swiatla o banruie biatej, posiadet

dwustopniowq regulacjg 1000ML oraz 2000ML.

DANE TECHNICZNE:
- rodzaj modulu swietlnego - 6x dioda led;

- akumulator zelowY 20ah 12v;

- strumien Swietlny 1000 - 3000 lumenow;

- moc 24v',

- czas pracy do 15h;

- dlugo6c rozlolonego masztu - BOcm;

- wymiary - 40c20x32cm.

Jes!.
NAJASNIcA AKUMULATOROWA SKI-ADANA PELI RALS 9430

pRZENOSNy SYSTEM 9430 RALS, wyposazony w 6-diodowy reflektor oraz krotki

zintegrowany maszt. Reflektor emituje mocnq wiqzkq Swiatla o barwie biatej, posiad;r

dwustopniowq regulacjg strumienia Swiallaw zakresie od 1500 do 3000 lumenow.

DANE TECHNICZNE:
- rodzaj modulu Swietlnego - 6x dioda led;

- akumulator ZelowY 12V;

- strumieri Swietlny 1500 - 3000 lumenow;

- czas pracy do 15h;

- wysokoS c z maszlem - 82 cm (maks.);

- wymiary: 40 x20 x23.

Pvtanie 2:
pozycja 13. narzqdzia:Wozek o podanych parametrach nie jest juz produkowany czv

mole byc zaproponowany wozek NEO nr kat 84-221?

Odpowied2:
Zamawiajqcy zmienia tre6c pozycji nr 13 tabeli formularza cenowego dla zadania 2

poprzez nadanie mu nowego brzmienia w sposob jak ponizej:

BvNo:

Wozek narzgdziowy O-szyfladowy N EO
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Wymiary:
- szer.- 688mm, gteb.- 458mm, wys.- 735mm

- gumowa wykladzina na blacie roboczym,

- zamek centralny,
- blokada kol,

- szuflady na prowadnicach kulkowych,

- noSnoSc 50kg

Jest:
W6zek narzqdziowy 6-szufladowY
Wymiary:
- szer.- min. 680mm, glqb.- min. 450mm, wys' od 730mm do 1050mm
- gumowa wyktadzina na blacie roboczym,
- zamek centralnY,
- blokada kol,
- szuflady na prowadnicach kulkowych,
- no6no6c min. 40kg

Pvtanie 3:
pozycja 24. narzqdzia: Czy mozna dosta6 informacjg o jakiej firmy wkrqtaki chodzi gdyz

nie mogq sig doszukac wkrqtak6w o takich parametrach.

Odpowied2:
Zamawiajqcy zmienia tre$c formularza cenowego, poprzez wykre6lenie pozycii 24

w zadaniu nr 2.

Pvtanie 4:

Czy towar moLe byc dostarczonY

skanu dowodu osobistego kuriera?

przewo2nika dowod osobisty pracownika

przez firmg kurierskq bez przesylania

GdyZ nie bqdzie moZliwe uzYskac od

do zeskanowania i wYstania Wam'

Odpowied2:
Zamawiajqcy zmienia tre6c ogtoszenia w pkt 1 poprzezwykreSlenie lit. d) i nadaniu

nowego brzmienia w lit. e)

,,e) Dostawa moZe byc realizowana od poniedzialku do piqtki (tylko dni robocze) od

godziny 7;30 do godziny 14:00. Wykonawca na 48 godzin pned planowanq dostawq

zawiadomitelefonicznie przedstawiciela ZamawiajEcego o terminie i godzinie dostawy.

Kierowca zobowiqzany bqdzie do przedloZenia dokumentu toZsamoSciw celu wydania

przepustki upowa2niaiqcei do wiazdu na teren iednostkiwoiskowei".

Ponadto, Zamawiajqcy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert:

BvNo:

do dnia 17.04.2020 roku do godz. 10'00

Jest
do dnia 20.04.2020 roku do godz. 10,00
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Wszyscy wykonawcy sktadajqcy oferty w przedmiotowym postqpowaniu

zwiqzani sE powyzszymi zmianami.

DOWODCA
21 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

z upowa2nienia
KIEROWNIK SEKCJI ZAMOWIEN

Monika Bielicka (261 533 519)

14.04.2020 r.


