
Kraków, 1.12.2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Dostawa elektronarzędzi i  

wyposażenia warsztatowego dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)”. 

 

 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy i zmiana treści siwz. 

 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej 

części Zamawiającym informuje, że w dniu 29.11.2011 r. wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o 

wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia 

poniżej treść pytań i odpowiedź na nie, bez ujawniania źródła zapytania:  

 

Pytanie 1: Część 23. Proszę o podanie szerokości układu tnącego do maszyny. 

Czy może występować z układem tnącym o szerokości 94 cm ? 

Odpowiedź: Tak może występować z układem tnącym o szerokości 94 cm. 

 
Pytanie 2: Czy przyczepka będąca w specyfikacji ma być w kolorze maszyny i ma być wywrotką czy może 

występować w kolorze czarnym ? 

Odpowiedź: Przyczepka powinna być najprostsza i najtańsza. Kolor nie jest istotny, nie ma potrzeby, aby 

przyczepka była wywrotką. 

 
Pytanie 3: Czy wszystkie parametry techniczne podane w SIWZ muszą zostać spełnione ? 

Przykład: Część 1. Pilarka tarczowa ze stołem obrotowym. Posiadamy takowe urządzenia zgodne z 

wytycznymi jednak nie posiadające lasera 

Odpowiedź: Wszystkie parametry muszą zostać spełnione. Urządzenie musi posiadać laser. 

 
Pytanie 4: Dot. części 1, p. 1. Z przeprowadzonych przez nas analiz rynkowych wynika, że opisywana pilarka 

tarczowa jest niedostępna lub ewentualnie trudnodostępna. Czy Zamawiający dopuszcza wobec tego 

regulację ustawień kątowych stolika prawo/lewo w zakresie 47˚, szerokość cięcia przy 45˚ - 80 mm i 

głębokość cięcia przy 45˚ - 45 mm ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza parametrów i regulacji ustawień zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 5: Dot. części 7, p. 1: Z przeprowadzonych przez nas analiz rynkowych wynika, że parametr ciężar max. 

opisywanej polerki elektrycznej powinien mieć wartość 3,1 kg. Czy Zamawiający potwierdza ten 

fakt?  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści siwz  

 

Pytanie 6: Dot. części 13, p. 1: W specyfikacji przedmiotu zamówienia występuje rozbieżność w parametrze 

średnica piły oraz wyposażenia do opisywanej pilarki. Czy wartość 255 mm należy traktować jako 

minimalną ?  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści siwz.  

 

Pytanie 7: Dot. części 13, p. 1: Opisywana pilarka jest pilarką stołową, której integralną częścią jest stół roboczy. 

Dodatkowym wyposażeniem tej pilarki może być wózek jezdny (pełniący rolę podstawy do prac 

stacjonarnych oraz wózka transportowego). Czy Zamawiający określając „wraz ze stołem” miał na 

myśli pilarkę podstawową z wózkiem jezdnym czy bez ?  

Odpowiedź: Pilarka ma być bez wózka. 

Pytanie 8: Dot. części 14, p. 1: Z przeprowadzonych przez nas analiz rynkowych wynika, że parametr wielkość 

skoku opisywanej frezarki powinien mieć wartość 0-57 mm. Czy Zamawiający potwierdza ten fakt ?  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści siwz.  

 

Pytanie 9: Dot. części 17, p. 1: Przedmiot zamówienia już raz wystąpił w SIWZ (w części 4, p. 1). Czy 

Zamawiający potwierdza poprawność SIWZ ?  



Odpowiedź: Wspomniany przedmiot zamówienia został omyłkowo dwukrotnie wpisany do siwz.  Zamawiający 

dokona zmiany treści siwz 

 

Pytanie 10: Dot. części 19, p. 1: Z przeprowadzonych przez nas analiz rynkowych wynika, że parametr ciężar 

max. opisywanej młotowiertarki akumulatorowej powinien mieć wartość 3,5 kg. Czy Zamawiający 

potwierdza ten fakt ?  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści siwz  

 

Pytanie 11: Dot. części 22, p. 1: Z przeprowadzonych przez nas analiz rynkowych wynika, że opisywany 

odsysacz pyłu występuje standardowo bez akumulatora. Czy Zamawiający pisząc „akumulator Li-

Ion 18 V/3,0 Ah lub większy” ma na myśli kompatybilność urządzenia z takim akumulatorem, czy 

zamiar zakupu urządzenia z akumulatorem ? Dodaję jednocześnie, że urządzenie to może być 

kompatybilne z akumulatorami przedmiotu zamówienia z część 19, p. 1.  

Odpowiedź: Zgodnie z siwz urządzenie winno być wyposażone w akumulator Li-Ion 18 V/3,0 Ah lub większy. 

 
Pytanie 12: Dot. części 25, p. 2: Standardowa średnica otworu tarczy to 22,23 mm. Czy Zamawiający zgadza się 

na zaoferowanie właśnie takiej tarczy ?  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści siwz 

 

Pytanie 13: Dot. części 25, p. 4: Standardowa średnica otworu tarczy to 22,23 mm. Czy Zamawiający zgadza się 

na zaoferowanie właśnie takiej tarczy ?  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści siwz 

 

Pytanie 14: Dot. części 25, p. 8: Jaka powinna być granulacja ściernicy ? Standardowy szereg granulacji to: 40, 

60, 80, 120.  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści siwz.  

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 113, poz. 759 z 2010  r. z późniejszymi zmianami), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz: 

 

 W pkt III ppkt 1 siwz skreśla się zapis: „Zamówienie składa się z 26 części:” a w jego miejsce 

wprowadza się zapis: „Zamówienie składa się z 25 części:” 

 W pkt III ppkt 1 część 7 siwz skreśla się zapis: „ciężar max. 3 kg” a w jego miejsce wprowadza się 

zapis: „ciężar max. 3,5 kg”, 

 W pkt III ppkt 1 część 13 siwz skreśla się zapis: „tarcza tnąca 260x30 mm” a w jego miejsce 

wprowadza się zapis: „dodatkowa tarcza tnąca”, 

 W pkt III ppkt 1 część 14 siwz skreśla się zapis: „wielkość skoku: pomiędzy 0-0,57 mm” a w jego 

miejsce wprowadza się zapis: „wielkość skoku: pomiędzy 0-57 mm”, 

 W pkt III ppkt 1 skreśla się część 17 siwz. Ten sam dalmierz laserowy został omylono opisany w 

dwóch częściach: części 4 i 17. Nie zmienia się numeracji części zamówienia.  

 W pkt III ppkt 1 część 19 siwz skreśla się zapis: „max. Waga 3,2 kg” a w jego miejsce wprowadza 

się zapis: „max. waga do 3,5 kg”, 

 W pkt III ppkt 1 część 25 poz. 2 siwz skreśla się zapis: „śr. wewnętrzna 22 mm” a w jego miejsce 

wprowadza się zapis: „śr. wewnętrzna 22,23 mm”, 

 W pkt III ppkt 1 część 25 poz. 4 siwz skreśla się zapis: „średnica otworu 22 mm” a w jego miejsce 

wprowadza się zapis: „średnica otworu standardowa”, 

 W pkt III ppkt 1 część 25 poz. 8 siwz wprowadza się zapis: „granulacja między 40 a 60”.  

 W pkt V siwz skreśla się zapis: „Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 16 stycznia 

2012 r., jednak nie wcześniej niż przed 2.01.2012 r.” a w jego miejsce wprowadza się zapis: 

„Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 16 stycznia 2012 r., jednak nie wcześniej niż 

przed 6.01.2012 r.” 

 W § 4 Wzoru umowy skreśl się zapis: „Dostawę należy wykonać do dnia do 16.01.2012 r., jednak 

nie wcześniej niż przed 2.01.2012 r.”, a w jego miejsce wprowadza się zapis: „Dostawę należy 

wykonać do dnia do 16.01.2012 r., jednak nie wcześniej niż przed 6.01.2012 r.” 

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9 grudnia 2011 r. do godz. 14:30.  

Otwarcie ofert nastąpi 9 grudnia 2011 r. o godz. 15:00. 

 



 

 


