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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa pomocy
dydaktycznych do laboratorium renowacji elementów architektury w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą
ZIT”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz.1843), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 21 października br. wraz z
wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1 dot. Poz. 32 – „Młotek 1250g, 6 szt.”
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o
dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie poniższego opisu:
Młotek 1250g, 6 szt.
Obuch o przekroju kwadratowym.
Trzonek jesionowy lub dębowy, wzmocniony obejmą stalową.
Ciężar 1250g.
Długość min. 255mm
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Poz. 32 otrzymuje
brzmienie:
Młotek 1250g, 6 szt.
Obuch o przekroju kwadratowym.
Trzonek drewniany, wzmocniony obejmą stalową.
Ciężar 1250g
Długość 250 – 280 mm
Pytanie nr 2 dot. Poz. 30 - "Statyw regulowany, 6 szt."
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o
dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie poniższego opisu:
Statyw regulowany, 6 szt.
Konstrukcja na kółkach, z blokadą.
Maksymalne obciążenie min. 750kg.
Regulacja wysokości min. 62-83cm.
Wielkość blatu min. 50x50cm.
Ciężar 60 - 81kg.
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Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Poz. 30 otrzymuje
brzmienie:
Statyw regulowany, 6 szt.
Konstrukcja na kółkach, z blokadą.
Maksymalne obciążenie min. 750kg.
Regulacja wysokości min. 62-83cm.
Wielkość blatu min. 50x50cm.
Ciężar 60 - 85kg.
Pytanie nr 3 dot. Poz. 37 - "Skrzynka monterska, 3 szt."
Zamawiający opisał produkt, który występuje w Polsce tylko w jednym sklepie i jest produkowany
tylko przez jednego producenta. Nie ma możliwości zaoferowania produktu równoważnego. W
związku z powyższym powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania
uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Skrzynka monterska, 3 szt.
Wykonana z min. 10-cio milimetrowej bukowej sklejki, wytrzymałego tworzywa lub blachy
galwanizowanej. Posiada rękojeść do transportu oraz okucia do zamknięcia za pomocą kłódki lub
system zamykania na klucz na czas transportu i nieużywalności. W skład jej wyposażenia wchodzi
min. 31 podstawowych, profesjonalnych narzędzi monterskich.
Dane techniczne :
wysokość max. 350 mm
szerokość max. 460 mm
głębokość max. 228 mm
ciężar (z narzędziami) 13 kg (+/- 10 %)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Poz. 37 otrzymuje
brzmienie:
Skrzynka monterska, 3 szt.
Wykonana z 10-cio milimetrowej bukowej sklejki lub wytrzymałego tworzywa lub blachy
galwanizowanej.
Posiada rękojeść do transportu oraz okucia do zamknięcia za pomocą kłódki lub system
zamykania na klucz na czas transportu i nieużywalności.
W skład jej wyposażenia wchodzi 31 podstawowych profesjonalnych narzędzi monterskich.
Dane techniczne :
wysokość 350 mm (+/- 10 %)
szerokość 450 mm (+/- 10 %)
głębokość 230 mm (+/- 10 %)
ciężar z narzędziami 12-18 kg
Pytanie nr 4 dot. Poz. 40 - "Dłuto płaskie 76mm/stal, 6 szt."
Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważne dłuto o szerokości 75mm? Pozostałe parametry
pozostają bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Poz. 40 otrzymuje
brzmienie:
Dłuto płaskie 76mm/stal, 6 szt.
wykonane ze stali narzędziowej,
wzmocniona konstrukcja,
szer. ostrza 75-78mm.
Pytanie nr 5 dot. Poz. 31 - "Taboret rzeźbiarski, 6 szt."
Zamawiający opisał produkt, który występuje w Polsce tylko w jednym sklepie i jest produkowany
tylko przez jednego producenta. Dodatkowo produkt ten jest błędnie opisany na stronie sklepu z
którego pochodzi opis, ponieważ produkt opisany jest jako "taboret", a zdjęcie przedstawia kawalet
rzeźbiarski. Nie ma możliwości zaoferowania produktu równoważnego. W związku z powyższym
powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o
wyjaśnienie jakiego produktu oczekuje Zamawiający (taboret do siedzenia czy kawalet rzeźbiarski)
i dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie poniższego opisu:
Kawalet rzeźbiarski, 6 szt.
Bezstopniowa regulacja wysokości.
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Regulacja w zakresie min. 80-125cm
Blat drewniany.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę produktu. Konieczność zakupu
specjalistycznego taboretu rzeźbiarskiego jest związana z nauką zawodu Technik renowacji
elementów architektury . Opis Poz. 31 zostaje doprecyzowany i otrzymuje brzmienie:
Taboret rzeźbiarski, 6 szt.
Metalowa konstrukcja specjalistycznego taboretu rzeźbiarskiego na regulowanym trójnogu.
Bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie min. od 85 -135 cm.
Regulacja kąta pochylenia położenia siedziska.

Pytanie nr 6 dot. Poz. 4 - "Młotek kamieniarski 1000g, 6 szt."
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie młotka kamieniarskiego 1000g z trzonkiem dębowym?
Reszta parametrów pozostaje bez zmian.
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Poz. 4 otrzymuje
brzmienie:
Młotek kamieniarski 1000g, 6 szt.
Obuch hartowany. Wykonany ze stali narzędziowej i osadzony na trzonku drewnianym.
Waga 1000g
Pytanie nr 7 dot. Poz. 38 - "Metalowa szafa warsztatowa z pojemnikami, 3 szt."
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne zaoferowanie szafy z zawiasami wewnętrznymi i
drzwiami ryglowanymi 2-punktowo? Pozostałe parametry pozostaną bez zmian.
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Poz. 38 otrzymuje
brzmienie:
Metalowa szafa warsztatowa z pojemnikami, 3 szt.
− wzmacniane zewnętrzne lub wewnętrzne zawiasy,
− stabilna, zgrzewana konstrukcja,
− blacha stalowa o grubości 1 -1,2mm.
− zamek z 2 kluczami,
− szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu,
− malowana proszkowo,
− drzwi pełne z profilem wzmacniającym,
− ryglowanie min. 2-punktowe.
Pytanie nr 8 dot. Poz. 2 - "Zestaw narzędzi sztukatorskich i do ob. Gipsu, 6 zestawów"
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o
dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie poniższego opisu:
Zestaw narzędzi sztukatorskich i do ob. Gipsu, 6 zestawów
Zestaw w stabilnej walizce narzędziowej wykonanej ze sklejki, metalu lub wytrzymałego
tworzywa. Walizka zaopatrzona w uchwyt transportowy oraz zatrzaski. Wyposażenie jednego
zestawu narzędzi stanowią następujące narzędzia (min. 21 szt.):
- kielnia sztukatorska,
- kielnia model hamburski,
- kielnia do gipsu,
- paca min. 280x130mm
- paca kratkowa min. 280x140mm,
- pion,
- ucinaczki czołowe,
- młotek /toporek do gipsu 600g,
- cyklina prostokątna min. 150x60mm,
- miarka składana 200cm (żółta),
- szpachelka modelarska szerokość 25mm,
- kielnia do gipsu min. 70mm
- kielnia berneńska min. 16x80x50 mm
- kielnia do fug 12mm,
- paca 8-ostrzowa min. 400x80mm,
- tygielek do gipsu (ocynkowany) min. 150mm,
- sznur murarski (główny kolor czerwony)
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- nożyce do blachy,
- przymiar kontrolny min. 300x40mm,
- poziomica 60cm,
- paca z gąbką min. 240x120mm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Poz. 2 otrzymuje
brzmienie:
Zestaw narzędzi sztukatorskich i do ob. Gipsu, 6 zestawów
Zestaw w stabilnej walizce narzędziowej wykonanej ze sklejki lub metalu lub wytrzymałego
tworzywa.
Walizka zaopatrzona w uchwyt transportowy oraz zatrzaski.
Wyposażenie jednego zestawu narzędzi stanowią następujące narzędzia (21 szt.):
- kielnia sztukatorska,
- kielnia model hamburski,
- kielnia do gipsu,
- paca min.280x130mm,
- paca kratkowa min. 280x140mm,
- pion,
- ucinaczki czołowe,
- młotek /toporek do gipsu 500-600g,
- cyklina prostokątna 150x60 mm lub 200x60mm,
- miarka składana 200cm (żółta),
- szpachelka modelarska szer.25mm,
- kielnia do gipsu min. 70mm,
- kielnia berneńska,
- kielnia do fug 12mm,
- paca 8-ostrzowa,
- tygielek do gipsu (ocynkowany) min.150mm,
- sznur murarski,
- nożyce do blachy,
- przymiar kontrolny 300x40 mm lub 350x60mm,
- poziomica 60cm,
- paca z gąbką min. 240x120mm.
Pytanie nr 9 dot. Poz. 33 - "Mesel murarski (płaski) 23x250mm, 6 szt."
Czy Zamawiający dopuści mesel murarski o szerokości min. 20 mm spełniający resztę wymaganych
parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Poz. 33 otrzymuje
brzmienie:
Mesel murarski (płaski) 23x250mm, 6 szt.
Wykonany ze stali narzędziowej,
szer. ostrza 20-25mm,
długość 250mm (+/- 10 %)
Pytanie nr 10 dot. Poz. 35 - "Mesel murarski (płaski) 50x250mm, 6 szt."
Czy Zamawiający dopuści mesel murarski o szerokości min. 50 mm i długości min. 245mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Poz. 35 otrzymuje
brzmienie:
Mesel murarski (płaski) 50x250mm, 6 szt.
Wykonany ze stali narzędziowej,
szer. ostrza 50-70 mm,
długość 250mm (+/- 10 %).
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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