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Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 
28.05.2021 r. w związku z ogłoszonym postępowaniem nr ZS/3/2021/ZzK: 
 

proszę o odpowiedź na pytania dotyczące Części 3: 

 

Pytanie 1 

Część 3, poz.3 (Szlifierka kątowa 125 mm duża) 

W załączniku nr 1 (OPZ) brak jest ilości sztuk. Jaką ilość wymaga Zamawiający? 

 

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający w części 3. oczekuje dostawy: 

Szlifierka kątowa 125 mm duża – 1 sztuka 

 

 

Pytanie 2 

Część 3, poz.4 (Zgrzewarka kleszczowa do blach) 

Opis wskazuje na model zgrzewarki, do której producent przewidział jedynie dwa różne 

rodzaje elektrod. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza brzmienie: "dodatkowo 

dołączone co najmniej 2 różne zestawy elektrod o różnych kształtach i rozmiarach", przy 

zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? 

 

Zamawiający dopuści „co najmniej 3 zestawy elektrod o różnych kształtach  

i rozmiarach, z zastrzeżeniem, że mogą być min. 2 różne” (tj. będą min. 3 zestawy,  

ale 1 zestaw elektrod może się powtórzyć w dostawie). 

 

Pytanie 3 

Część 3, poz.6 (Zestaw do naprawy wgnieceń - punkt I tzn. zestaw do bezinwazyjnego 

usuwania wgnieceń w karoserii) 

Czy Zamawiający dopuszcza opcjonalnie następujący opis: 

Zestaw zawierający co najmniej:  

1) druty/lance o specjalnych kształtach i rozmiarach – min. 11 szt. różnych  

2) młotek bezwładnościowy – min. 1 szt.  

3) puller – min. 1 szt.  

4) podbijak (młotek PDR) z wymiennymi końcówkami do wyciągania wgnieceń metodą 

PDR  

5) puller ręczny 

6) pistolet do kleju na gorąco min. 11 mm - min. 1 szt.  

7) min. 2 rodzaje kleju na gorąco (po min. 5 lasek każdego)  

8) zmywacz do kleju min. 100 ml  

9) szpachelka do usuwania kleju – min.1 szt.  

10) lampa cieniowa (na obrotowy ramieniu) o wymiarach co najmniej 150x350 mm z 

kablem zasilającym USB o długości 5 m (i/lub do podłączenia do prądu 230 V) o – min. 1 

szt. (opcjonalnie zamiast lampy cieniowej zestaw może zawierać lampę/tablicę refleksyjną 

PDR spełniającą podobną funkcję)  

11) min. 3 rodzaje grzybków – łącznie co najmniej 30 sztuk różnych  

12) opcjonalnie zestaw może zawierać inne elementy do bezinwazyjnego usuwania 

wgnieceń (wymagane wymienienie tych elementów w Formularzu ofertowym)  

13) całość zapakowane w torbę/walizkę 

 

Zamawiający dopuści powyższe zapisy jako tożsame z pierwotnymi zapisami 

zapytania, pod warunkiem spełniania przez sprzęt pozostałych parametrów 

technicznych. 


