
 

Żywiec, dnia 29 października 2019r. 

Nr ref.: PN/03/2019 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

wraz ze zmianą postanowień SIWZ  

 

 

Zamawiający – Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu, w imieniu którego działa 

pełnomocnik - Bartłomiej Kruszyński, będący Partnerem spółki: RKW Kruszyński Wojciuch 

Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w 

związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: PN/03/2019, 

pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia dla pracowni diagnostyki w Zespole Szkół 

Samochodowych w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej 

wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy””, po dokonaniu analizy pytania 

złożonego przez Wykonawcę, przedstawia następujące wyjaśnienia: 

 

PYTANIE 1: 

 

Opis: Elektrohydrauliczny napęd, automatyczna blokada ramion, regulowane konsole na 

ramionach, min. 4000 kg nośności, długość ramion regulowana: 845 -1330 mm. szerokość 

przejazdu: min. 2480 mm. Szerokość całkowita (zewnętrzne krawędzie): maks. 3370 mm. 

Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

Szerokość całkowita (zewnętrzne krawędzie): maks. 3370 mm. - wyklucza każdy podnośnik, 

proszę o dopuszczenie podnośnika o szerokości całkowitej: 3484mm pozostawienie 

dotychczasowego OPZ, uniemożliwia zaoferowania czegokolwiek.  

 

ODPOWIEDŹ 1: 

 

W związku ze złożeniem zapytania dotyczącego parametrów podnośnika dwukolumnowego 

Zamawiający informuje, że dopuszcza się zmianę szerokości podnośnika do wymiaru 3484 

mm. Zmiana parametru szerokości podnośnika wynika z wprowadzenia przez producentów 

nowych modeli podnośników. 

 

Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do SIWZ – Opis 

Przedmiotu Zamówienia, w ten sposób, że zapis w postaci „Szerokość całkowita (zewnętrzne 

krawędzie): maks. 3370 mm” – zawarty w czwartej pozycji tabeli tego załącznika – zastępuje 

się zapisem w postaci „Szerokość całkowita (zewnętrzne krawędzie): maks. 3484 mm”. 



Zamawiający przedkłada w załączeniu do niniejszej informacji tekst jednolity załącznika nr 6 

do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, uwzględniający powyższą zmianę. 

 

 Zamawiający wskazuje, iż termin składnia ofert upływa dopiero w dniu 31 

października 2019 roku o godzinie 9:00, zaś powyższa zmiana wprowadzona w SIWZ – 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający nie przedłuża tego terminu składania ofert. 

 

 Z poważaniem 

 

 


