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ZP-13/ZST/POKL9.2/15 

 

Do zainteresowanych 

        Oferentów 

 Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z postępowaniem 

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawę 

i uruchomienie sprzętu do pracowni zajęć praktycznych – wydział drzewny IV” w nawiązaniu 

do przesłanej informacji wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym: 

Pyt.: 

 „(…) Dotyczy: Z13 / ZST / POKL 9.2 / 15 

Zakup i dostawa i uruchomienie sprzętu do pracowni 

zajęć praktycznych-wydział drzewny IV 

  

Pilarka Ukośnica ze stołem 

Opisane parametry techniczne wskazują na 

maszynę tylko jednego producenta. Brak moŜliwości 

zaoferowania produktu lepszego lub równowaŜnego 

Proszę o informacje czy dopuszcza się Ukośnice ze stołem 

o parametrach : 

  

* Zakres cięcia w poziomie od 310mm 

* Min.1-punktowy system odsysania pyłu 

* Blokada (umoŜliwiająca przenoszenie) 

* Laser 

* Ogranicznik prądu rozruchowego 

* Boczne podpórki zintegrowane dla materiału 

* Zintegrowany uchwyt do transportu 

* Min.wydajność cięcia przy 0 - 70 x 310mm 

* Min.wydajność cięcia przy 45 ( pod kątem) 70 x 214mm 



* Min.wydajność cięcia przy 45 (ukośnie)  40 x 310mm 

* Minimalne ustawienie kąta 47 stopni Lewo /58 stopni Prawo 

* Minimalne ustawienie nachylenia 45 stopni w Lewo i Prawo 

* Min.prędkość obrotowa bez obciązenia 4000 obr/min 

* Średnica tarczy pilarskiej min.215mm 

* Średnica otworu tarczy 30mm 

* Stół roboczy ułatwiający transport 

* Koła gumowane 

* Dzwignia stołu umoŜliwiająca jego rozkładanie bez potrzeby 

  zdejmowania pilarki 

* Szerokość rozstawu max 3000 mm.” 

 

Odp.: Zawarte w pytaniu parametry (druk wytłuszczony) określają w SIWZ wartości 

minimalne. Zatem nie do przyjęcia jest twierdzenie, wskazujące na jednego producenta, 

tym bardziej, Ŝe juŜ w poprzednim postępowaniu przetargowym (sygn. ZP-

12/ZST/POKL9.2/15) wnosili państwo o obniŜenie parametrów przedmiotowego sprzętu. 

Proponowane przez pytającego parametry uniemoŜliwiaj ą zaoferowanie produktu 

równowaŜnego lub lepszego o czym mowa w treści ww. pytania.  

W związku z powyŜszym podane w SIWZ parametry naleŜy ująć w całości jako 

parametry minimalne, co umoŜliwi bez Ŝadnych wątpliwości zaoferowanie sprzętu 

o lepszych parametrach. 

 

Celem zachowania moŜliwości złoŜenia oferty zgodnie z dotychczasowymi warunkami 

ujętymi w SIWZ, termin składania ofert zostaje przesunięty do 20 lutego 2015 r. 
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