Toruń, dnia 23.09.2014 r.

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wyposażenia
i przyrządów diagnostyczno - pomiarowych – nr referencyjny P/60/IW/14

Wypełniając dyspozycję art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść pytań:
Dotyczy części nr 7 - szlifierka stołowa typu BOSCH GSM lub równoważna
1. Proszę o wyjaśnienie „ziarnistość 36+60” oznacza, że wraz z urządzeniem mają być dostarczone
tarcze w granicach ziarnistości od 36 do 60?
Proszę o wyjaśnienie „tarcza szlifierska, ziarnistość 36” i „tarcza szlifierska ziarnistość 60”, czy
należy to rozumieć, że wraz z maszyną należy dostarczyć dwie tarcze: jedna o ziarnistości 36”,
a druga o ziarnistości 60?
Odpowiedź do pytanie nr 1:
Przedmiotem dostawy jest szlifierka stołowa dwu tarczowa z 2 tarczami zamontowanymi na
szlifierce. Pierwsza tarcza o ziarnistości 36” przeznaczona do szlifowania zgrubnego. Druga
tarcza o ziarnistości 60” przeznaczona do szlifowania wykańczającego. Ziarnistość może być
inna, ale zbliżona do opisanej umożliwiająca szlifowanie zgrubne i wykańczające – dokładne.
2. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z maszyną dwóch tarcz o jednakowej
ziarnistości 36?
Odpowiedź do pytanie nr 2:
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia dwóch tarcz o jednakowej ziarnistości 36”. Patrz
odpowiedź na pytanie powyżej.

Dotyczy części nr 2 - Radiotester typu 2945B lub równoważny
3. Zamawiający pisze „opcja dodatkowa”. Rozumiemy iż opcje te są wymagane obligatoryjnie.
Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź do pytanie nr 3:
Dodatkowo – obowiązkowo Radiotester ma mieć możliwość testowania odbiorników ILS/VOR,
interfejsem GPIB i możliwością zapisywania danych pomiarowych i ustawień przyrządu na karcie
pamięci.
4. Jeśli wymagane jest testowanie odbiorników ILS/VOR, to tester powinien mieć oznaczenie 2948B
a nie 2945B. Tester 2948B posiada parametry identyczne jak 2945B, a także dodatkowo generator
sygnałowy o mniejszych szumach fazowych oraz możliwość testowania odbiorników ILS/VOR. W
związku z powyższym zwracamy się z prośbą o poprawę w nazwie sprzętu.
Odpowiedź do pytanie nr 4:
Dopuszcza się dostawę Radiotestera typu 2948B z możliwością testowania odbiorników ILS/VOR.

Dotyczy części nr 8 – kompresor - sprężarka śrubowa typu FINI ROTAR MICRO 410-200ES lub
równoważny
5. Podany typ kompresora oznacza, że posiada on zbiornik o pojemności 200 litrów z osuszaczem
zamontowanym ze sprężarką na zbiorniku. W danych technicznych podana jest pojemność
zbiornika 270 litrów. Proszę o udzielenie odpowiedzi jaką pojemność ma mieć zbiornik 200 czy 270
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litrów oraz czy osuszacz ma być zamontowany na zbiorniku czy może być jak osobne urządzenie
do sprężarki?
Odpowiedź do pytanie nr 5:
Sprężarka powinna posiadać zbiornik 270 l, z osuszaczem zamontowanym na sprężarce.
Dotyczy części nr 7 – szlifierka stołowa typu BOSCH GSM200 lub równoważna
6. Szlifierka stołowa typu BOSCH GSM200 została wycofana z oferty BOSCH i nie jest już dostępna,
została zastąpiona modelem GBG8. Czy zamawiający dopuszcza szlifierkę typu BOSCH GBG8?
Odpowiedź do pytanie nr 6:
Zamawiający dopuszcza szlifierkę typu BOSCH GBG8 Professional lub równoważną
o parametrach nie mniejszych niż w Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja i dane techniczne.
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Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie, w celu umożliwienia Wykonawcom rzetelnego przygotowania ofert, Zamawiający
informuje, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
- nowy termin składania ofert: 30.09.2014 r. godz. 10:30
- nowy termin otwarcia ofert: 30.09.2014 r. godz. 11:00.
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