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Dotyczy: postgpowania RG/1 112020 dostawa elektronarzgdzi i narzqdzi.

Zamawiajqcy informuje, 2e w dniach 14.04.2020 r. i 15.04.2020 r. wptlrngty

wnioski z pytaniami od Wykonawc6w w brzmieniu:

Pvtanie 1:

Zadanie nr 2
- pozycja 4 - czy wqZ ma posiadac okucie?

Odpowied2:
Zamawiajqcy zmienia tre6c pozycji nr 4 tabeli formularza cenowego dla zadania 2
poprzez nadanie jej nowego brzmienia w sposob jak ponizej:

BvNo:

Wq2 Pneumatyczny Spiralny PU 12X8 mm 10M
- 6red. zewn . 12mm
- Sred. wewn. 8mm
- ciS, robocze:10bar
- material ;POIURETAN
- dtugo5c : 10m

Jest:
Wq2 Pneumatyczny Spiralny PU 12XB mm 10M
- Sred. zewn .12mm
- Sred. wewn. 8mm
- 6i5. robocze :10bar
- material ;POIURETAN
- dlugosc : 10m
- z okuciem po obu stronach

Pvtanie 2:

Zadanie nr 2
- pozycja 7 - opis przedmiotu zamowienia nie odpowiada wskazanemu symbolowi

urzqdzenia CL162Z prod. ZEPWN. Zakres w kluczach podawany jest w N, a nie

kilogramach, wskazane urzqdzenie jest bez moZliwoSci stopowania wyniku porniaru-.
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Producent ZEPWN nie posiada uzqdzenia zgodnego z postawionymi parametrami.

Odpowied2:
Zamawiajqcy zmienia treSc pozycji nr 7 tabeli formularza cenowego dla zadania 2'.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia w spos6b jak ponizej:

Bvlo:
Dynamometr CL162Z
Producent ZEPWN
Specyfikacja:
-Zakres od 0 do 100 KG
- pomiar i pamiqc warto6ci min./max.
- stopowanie wyniku pomiaru z aktualnq warto5ciq sit
- dokladno1c:0,1 o/o

Jest:
Dynamometr CL162Z
Producent ZEPWN
Specyfikacja:
- Zakres pomiaru sily do 750 N
- pomiar i pamiqc wartoSci min./max.
- stopowanie wyniku pomiaru z aktualnq warto6ciq sil
- doktadnoSc 0,1 oh

Pvtanie 3:

Zadanie nr 2
- pozycja 13 - producent narzgdzi NEO Tools nie posiada 1uZ w ofercie wozka
spelniajqcego postawione wymagania. Obecnie taki w6zek produkuje firma PRC)1.-lNE,

czy moZna zaoferowac wozek Proline?

Odpowied2:
Zamawiajqcy udzielil odpowiedzi w dniu 14.04.2020 r.

Pvtanie 4:

Zadanie nr 2
- pozycja 17 - Zaden producent nie oferuje opisanego zestawu wkrgtakow. Proszq

o doprecyzowanie czy moZna zaoferowac wkrgtaki PH1 PH2 PH3 producenta ktory

oferuje wymienione wkrgtaki na sztuki lecz nie w kompletach..

Odpowied2:
Zamawiajqcy zmienia tre6c pozycji nr 17 tabeli formularza cenowego dla zadania 2
poprzez nadanie jej nowego brzmienia w sposob jak ponizej:

ZESTAW WKRETAKOW KRZYZOWYCH DO PODBIJANIA - 3 szt.
Zestaw wkrqtak6w krzy?owych do podbijania PH1-Ph3 3 szt.
material - stal chromowo-wanadowa

Evlo:
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budowa - wyprofilowana rqkojeSlzakohczona podbijakiem dl. 15mm z
podciqciem do wspomagania pracy kluczem plaskim, pokryta gumE, groty o
profilu kwadratowym (dl.- 75mm, 100mm, 128mm) bezizolacii;
w sklad zestawu wchodzq wkrgtaki:
- 1 krzy|owy z kohc6wkq PH 1-grot 5x5x74mm

z podbijakiem -1 'l0mm,

- 1 krzylowy z konc6wkq PH 2-grot x6x100mm
z podbijakiem -130mm,

- 1 krzy2owy z kohc6wkq PH 3-grot 7x7x128mm
z oodbiiakiem -142mm.

WKRETAKT KRZYZOWE DO PODBIJANIA
wkrqtaki krzy2owe do podbijania PH1-Ph3 3 szt.
material - stal chromowo-wanadowa
budowa - wyprofilowana rqkojeSczakonczona podbijakiem dt. 15mm z
podciqciem do wspomagania pracy kluczem ptaskim, pokryta gumq, groty o
profilu kwadratowym ( dl.- 75mm, 100mm, 128mm) bezizolaqi;
Wkrgtaki:
- 1 krzy|owy z koncowkq PH 1-grot 5x5x74mm

z podbijakiem -1 10mm,
- 1 krzyZowy z kohc6wkq PH 2-grot x6x'l00mm

z podbijakiem -'l30mm,
- 1 krzyZowy z konc6wkq PH 3-grot 7x7x129mm

z podbijakiem -142mm.

Pvtanie 5:

Zadanie 2
- poz.3 - Szczypce POWERMAT PM-SEG-7 niedostgpne i w tym roku juz nie be2tiq

na magazynie POWERMAT. Proszg o zamiane na inny produkt?

Odpowied2:
ZamawiajEcy nie wyrala zgody zamiany na inny produkt.

Pvtanie 6:

Zadanie 2
- poz. 7 - Odp. od producenta iZ dynamometr CL1622 nie pozwala na stopniovvanie

wyniku pomiaru, Proszg o wykasowanie tego zapisu,

Odpowied2:
Zamawiajqcy podtrzymuje model Dynamometr CL162Z, orazzapis stopowanie wvniku
pomlaru.

Pvtanie 7:

Zadanie nr 2
- poz.B - Brak na magazynie i w fabryce (zamknigte z powodu coronowirusa) liatarki

PETZL TACTIKKA CAMO, nikt nie podaje dokladnej daty kiedy bgdzie dostawa (moze

czerwiec, moze lipiec, a moze poZniej). Proszq o wybor innego modelu?
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Odpowied2:
Zamawiajqcy zmienia tre6c pozycji nr B tabeli formularza cenowego dla zadania 2

poprzez nadanie jej nowego brzmienia w spos6b jak ponizej:

BvNo:

Latarka czotowa PETZL TACTIKKA CAMO -250 LUMENOW
Dane techniczne:
- zasilanie: 3 x AAA/R 03
- wodoodpornosc;lPX4
- wiqzka :szeroka
- max. Moc : 3001m
- max zasiqg: 65m
- max czas pracy :12Oh
- waga: B2g

Jest:
Latarka czoNowa PETZL TACTIKKA CAMO
Dane techniczne:
- zasilanie: 3 x AAA/R 03
- wodoodporno6c: lPX4
- wiqzka: szeroka
- Moc: od 250 do 3001m
- max zasiqg: 65m
- max czas pracy:120h
- waga: od 81 do 829

Pvtanie 8:

Zadanie nr 2
- poz, 22 - Zamawiajqcy chce nabyc zestaw kluczy nierdzewnych firmy D|i].OP?

Czy aby na pewno.

Odpowied2:
Zamawiajqcy zmienia treS6 formularza cenowego, poprzez wykreslenie pozyt:;ji 22

w zadaniu nr 2.

Pvtanie 9:

Zadanie 1

- poz.11 - Produkt DDF343SHEX niedostgpny zamiennik DDF343SYEX. Prosimry,

o dopuszczenie zamiennika?

Odpowied2:
Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na zamiennik.

Pvtanie 10:

Zamawiajqcy wymaga 14 dniowego terminu realizacji zamowienia od dnia podpisania.

Termin ten nie jest realny, prosimy o wydluZenie do 30 dni ?



2 1, B aza Lotni ctw a T akty czn e go, ul. P olczyriska 32, 7 B -3 01 Swidwin

Odpowied2:
Zamawiajqcy zmienia tresc ogtoszenia w pkt 2 i nadaje mu nowe brzmienie.

,,2.Wymagany termi n realizacji zamowienia:
30 dni od dnia podpisania Ltmowy."

Wszyscy wykonawcy sktadajqcy oferty w przedmiotowym postqpowaniu

zwiqzani sE powyzszymi zmianami,

DOWODCA
21 B.AZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

Monika Bielicka (261 533 519)

15.04.2020 r.


