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Gorzów Wielkopolski, 22 stycznia 2014r.
WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY
W POSTĘPOWANIU

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na „dostawę urzadzeń i sprzętu niezbędnego w celu wyposażenia

pracowni dydaktycznych” w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie pracowni
dydaktycznych kształcenia praktycznego szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest WZDZ
Gorzów Wielkopolski”.

Zamawiający działając na podstawie przepisów o zasadzie konkurencyjności, odpowiada na pytania, jakie
wpłynęły od wykonawcy w dniu 17 STYCZNIA 2014 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz
treści Zapytania Ofertowego Nr 02 z dnia 10 stycznia 2014 w przedmiotowym postępowaniu przetargowym

PISMO NR 1

PYTANIE
Poz. 6 stół laboratoryjny
1.

2.

3.
4.

Prosimy o sprecyzowanie czego dotyczą podane wymiary, tj. co jest szerokością, długością i
wysokością?
ODPOWIEDŹ: Wymiary: długość- 180 cm, szerokość-60 cm, wysokość -90 cm
Prosimy o podanie jaki blat ma posiadać stół, tzn. ma być laminowany, z ceramiki litej, monolitycznej,
konglomerat?
ODPOWIEDŹ: Blat lity.
Czy stół ma mieć zabudowę typu szafki, szuflady?
ODPOWIEDŹ : Nie.
Czy ma być nadstawka, czy ma mieć przyłączane media typu gniazdka, gaz?l
ODPOWIEDŹ: Nie.

PYTANIE
Poz. 7 dygestorium
1.

Prosimy o podanie wymaganych minimalnych wymiarów?
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ODPOWIEDŹ: Dygestorium o wymiarach standardowych.
Czy ściany boczne mają być oszklone, czy wyłożone płytkami?
ODPOWIEDŹ: Ściany- zgodnie z opisem w specyfikacji.
3. Czy Zamawiający dopuszcza dygestorium z wentylacją szczelinową, zamiast szybru dolnego, ponieważ
dygestoria z wentylacją szczelinową są bardziej efektywne?
ODPOWIEDŹ: Tak- Zamawiający dopuszcza rodzaj wentylacji szczelinowej.
4. Prosimy o podanie rodzaju wymaganego blatu, tzn. z ceramiki litej płytkowej, z monolitycznej, czy z
konglomeratu?
ODPOWIEDŹ: Blat z ceramiki litej
Poz. 10 waga laboratoryjna
2.

1.

Prosimy o podanie minimalnego wymaganego udźwigu i dokładności wagi?
ODPOWIEDŹ: Minimalny udźwig: od 0,5 g, dokładność wagi: do 0,01 g

PYTANIE
Poz. 14 zestaw szkła laboratoryjnego
Czy Zamawiający dopuszcza następujący zestaw:
Kolba miarowa kl. B 250 ml szklana z korkiem - 1 szt.,
Kolba Erlenmeyera stożkowa skalowana o poj. 100 ml ze szlifem i korkiem – 1 szt.,
Pipeta jednomiarowa kl. B o poj. 50 ml – 1 szt.,
Pipeta wielomiarowa kl. A 25 ml – 1 szt.,
Kroplomierz z pipetą 60 ml – 1 szt.,
Cylinder – rozdzielacz z kranem szklanym o poj. 250 ml, korek z PP – 1 szt.,
Probówka okrągłodenna 14 x 120 szklana – 1 szt.,
Probówka okrągłodenna 18 x 200 szklana – 1 szt.,
Zlewka niska 200 ml szklana z wylewem – 1 szt.,
Łyżeczka dwustronna długość 160 mm metalowa – 1 szt.,
ODPOWIEDŹ.
Zestaw szkła laboratoryjnego będzie przeznaczony do wykonywania doświadczeń w liceum. Zgodnie z zapisami
zapytania ofertowego Nr 2 z dnia 10 stycznia 2014, pkt. II.ppkt. 1 litera c-f , Zamawiający dopuszcza udzielenie
zamówień równoważnych opisanym w przedmiocie zamówienia. Wykonawca ma udowodnić, że oferowany
sprzęt przez Wykonawcę ubiegającego się o przedmiot zamówienia odpowiada opisowi jaki zaprezentował
Zamawiający w Zapytaniu ofertowym.
PYTANIE
Poz. 17 wapozon
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o pojemności zbiornika ok. 1,2 litry, czasie parowania pełnego
zbiornika ok. 45 min., z obrotową głowicą i ramieniem?
ODPOWIEDŹ
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Tak
PYTANIE
Poz. 23 autoklaw
Czy Zamawiający wymaga sterylizatora ze szklanymi kulkami do sterylizacji w temp. 240˚C o wymiarach
komory: średnica 40mm i wysokości 80 mm?
ODPOWIEDŹ
Nie, Zamawiający wskazał w specyfikacji autoklaw.
PYTANIE
Poz. 24 stolik kosmetyczny
Czy Zamawiający dopuszcza stolik na kółkach z 3 półkami pokrytymi białą okleiną, łatwo zmywalną oraz
dwiema szufladami?
ODPOWIEDZ
Nie, zgodnie ze specyfikacją – 3 szuflady i półki.
PYTANIE
Poz. 25 komplet dwóch krzeseł
1.
2.

Czy Zamawiający wymaga taboretu, czy fotela kosmetycznego?
Czy Zamawiający dopuszcza fotel kosmetyczny z otworem w zagłówku o wysokości 74 cm i siedzisku
63 x 180 cm?

ODPOWIEDŹ
Nie, zamawiający wymaga dwóch krzeseł z oparciem, obrotowe na kółkach.
PYTANIE
Poz. 27 fotel do pedicure
1.

Czy Zamawiający wymaga fotela z podłokietnikami/

2.

Czy Zamawiający dopuści fotel o dolnej poduszce dzielonej, o rozmiarze fotela rozłożonego na płasko
1950 x 600 mm?

ODPOWIEDŻ
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Zamawiający nie wymaga fotela z podłokietnikami, dopuszcza fotel o dolnej poduszce dzielonej.
PYTANIE
Poz. 28 podnóżek
1.
2.

Czy Zamawiający wymaga, aby podnóżek miał regulowaną wysokość i kąt podparcia?
Czy Zamawiający wymaga regulacji wysokości podparcia od 620 do 800 mm?

ODPOWIEDŻ
Tak, Zamawiający dopuszcza podnóżek regulowany.
PYTANIE
Poz. 32 myjnia fryzjerska
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymiary: wysokość 100 cm, szerokość 58 cm, głębokość 120 cm?

ODPOWIEDŻ
Zamawiający dopuszcza myjnię o wymiarach standardowych z fotelem.
PYTANIE
Poz. 34 aparat do sterylizacji
1.
2.

Czy Zamawiający dopuści sterylizator kulkowy o temperaturze do 250 ˚C?
Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach: wysokość 17 cm i szer. 16 cm?

ODPOWIEDŻ
Nie, Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora kulkowego.

PYTANIE
Poz. 39 lokówki różnej grubości
Prosimy o podanie wymaganych grubości lokówek.
ODPOWIEDŻ
Lokówki o grubości: 19 mm i 25 mm.
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PYTANIE
Poz. 41 modele anatomiczne
Czy Zamawiający dopuści model o wadze ok. 1000 g, jednoczęściowy prezentujący 3 warstwy budowy skóry
człowieka z przekrojem przez włos oraz mięsień włosa z elementami strukturalnymi jak: gruczoły łojowe,
naczyńka krwionośne i elementy nerwowe?
ODPOWIEDŻ
Nie, Zamawiający dopuszcza komplet (w specyfikacji zamiast sztuk, zamieniono jednostkę miary na
komplet. Modele mogą być blokowe.

Dot. ośrodka: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu, ul. Zbąszyńska 17a, 66-320 TRZCIEL

PYTANIE
Umywalka

1.
2.

Czy Zamawiający dopuści umywalkę o szerokości 50 cm półokrągłą?
Co Zamawiający rozumie przez instalację zimnej i ciepłej wody?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza umywalkę o szerokości 60 cm do zabudowy z możliwością
podłączenia ciepłej i zimnej wody.

PYTANIE
Stoły produkcyjne
Prosimy o podanie wymiarów stołów i opisanie zabudowy (co wchodzi w skład zabudowy)?
ODPOWIEDŻ
Stoły standardowe bez zabudowy.
PYTANIE
Piekarnik elektryczny
1.
2.

Czy Zamawiający wymaga piekarnika wolnostojącego do zabudowy?
Prosimy o podanie szerokości piekarnika.
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ODPOWIEDŻ
Piekarnik elektryczny do zabudowy, standardowy.
PYTANIE
Zlewozmywaki
1.
2.

Prosimy o podanie wymiarów zlewozmywaka.
Czy zlewozmywak ma być jedno- czy dwukomorowy?
ODPOWIEDŹ : Zlewozmywak dwukomorowy standardowy.

3.
4.
5.

Czy zlewozmywak ma posiadać ociekacz?
ODPOWIEDŹ : Nie
Czy zlew ma być nakładany, czy wpuszczany w blat?
ODPOWIEDŹ : Zlew ma być wpuszczany w blat
Czy zlew ma posiadać otwór na baterię?
ODPOWIEDŹ : Tak

PYTANIE
Maszynka do mięsa
Czy Zamawiający wymaga ręcznej, czy elektrycznej maszynki do mięsa?
Jeżeli Zamawiający wymaga elektrycznej maszynki do mięsa, to prosimy o podanie mocy.
ODPOWIEDŹ
Maszynka do mięsa – elektryczna standard.
PYTANIE
Frytkownica
Prosimy o podanie pojemności koszyka lub misy na olej.
ODPOWIEDŹ: Pojemność misy na olej-: 2 l
PYTANIE
Chłodziarko-zamrażarka
Prosimy o podanie wielkości lub pojemności urządzenia.
ODPOWIEDŹ
Wysokość 1800, klasa A
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PYTANIE
Zmywarka do naczyń
Czy Zamawiający wymaga zmywarki zasilanej 230V, czy 400V?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga zmywarki o zasilaniu 400 V.
PYTANIE
Piec konwekcyjny
Prosimy o podanie wielkości pieca.
ODPOWIEDŹ
Piec konwekcyjny z grillem i nawilżaniem.

Szerokość: 618 mm
Wysokość: 570 mm
Długość: 597 mm

PYTANIE
Kuchenka mikrofalowa
Prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk.
ODPOWIEDŻ
Kuchenka mikrofalowa-Ilość sztuk – 3. Ilość sztuk została uzupełniona w specyfikacji w zapytaniu ofertowym,
zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
PISMO NR 2

PYTANIE 1
Do czego ma służyć kolorymetr – poz. nr 9 w załączniku nr 1 ?
Jakie ma spełniać funkcje ? Proszę podać specyfikację techniczną
ODPOWIEDŹ.
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Kolorymetr standardowy- będzie wykorzystywany w pracowni biologiczno-chemicznej do badania stężenia barw
w roztworach.
PYTANIE 2
Czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty częściowej, nie obejmującej wszystkich pozycji wymienionych w
załączniku nr 1 Poz. 7 dygestorium
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający nie dopuścił zarówno w treści ogłoszenia jak i w Zapytaniu Ofertowym podziału zamówienia na
części. Nie dopuszczamy możliwości podziału zamówienia na części. Wykonawca ubiegający się o przedmiot
zamówienia może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów lub może udzielić części Zamówienia
podwykonawcom. W przypadku udzielenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do
przedstawienia Zamawiającemu umowy zawartej z podwykonawcą .Należności wynikające z części zamówienia
realizowanej przez podwykonawcę, będą regulowane bezpośrednio z konta Zamawiającego, a należność główna
wobec wybranego wykonawcy zostanie pomniejszona o wynagrodzenie podwykonawcy.
PISMO NR 3
PYTANIE
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr 1 ( Model anatomiczny ciała
człowieka) oraz 2 (FANTOM BRAD lub równoważny) ?
Wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu , umożliwi złożenie większej ilości ofert innym oferentom co
bezpośrednio wpłynie na zachowanie zasady konkurencyjności.
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający nie dopuścił zarówno w treści ogłoszenia jak i w Zapytaniu Ofertowym podziału zamówienia na
części. Nie dopuszczamy możliwości podziału zamówienia na części. Wykonawca ubiegający się o przedmiot
zamówienia może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów lub może udzielić części Zamówienia
podwykonawcom. W przypadku udzielenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do
przedstawienia Zamawiającemu umowy zawartej z podwykonawcą .Należności wynikające z części zamówienia
realizowanej przez podwykonawcę, będą regulowane bezpośrednio z konta Zamawiającego, a należność główna
wobec wybranego wykonawcy zostanie pomniejszona o wynagrodzenie podwykonawcy.
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