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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

CRK.2610.1.2023                                                               Bełchatów, 2023.03.08 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu         

              i wyposażenia do 3 pracowni: automatyki, spawalnictwa, OZE –  

              prowadzonego z podziałem na Część 1,2,3 w trybie przetargu    

              nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-  

              Prawo zamówień publicznych. 

 

 

     Działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo 

zamówień publicznych, zamawiający informuje o wpłynięciu zapytania do ww. 

postępowania. 

 

                Pytanie które wpłynęło do zamawiającego w dniu 03.03.2023 r. 

Pytanie do postępowania dla zadania III pozycji 12 Piła taśmowa do metalu.  

Na rynku brak jest dostępnej piły taśmowej spełniającej w 100% opisane przez 

Zamawiającego wymagania co do maksymalnej grubości ciętego materiału dla (45°L) 

220 x 200 mm, tym samym żądanie Zamawiającego nie będzie możliwe do spełnienia. 

Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie ww grubości z opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia dla części 3 pozycja 11 Piła 

taśmowa do metalu półautomatyczna zgodnie z oczekiwaniami w tym zakresie 

oraz zgodnie z dokonanym oszacowaniem. Maksymalna grubości ciętego materiału 

dla (45°L) 220 x 200 mm pozostała  omyłkowo. Wskazane parametry nie są 
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kompatybilne z dokonanym i oczekiwanym przedmiotem zamówienia podanym       

w dokumentacji do postępowania. 

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia – Załącznika -

OPZ  część 3_ pozycja 11 Piła taśmowa do metalu półautomatyczna – zgodnie                   

z załącznikiem ZMIANA OPZ - część 3_ pracownia spawalnicza, zamieszczonym 

na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie 

 

 

 

 

                                                           Przewodniczący komisji przetargowej 

                                                                                                     

                                                                             Marcin Kubat 
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