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Zawichost, dnia 7 lutego 2020 r. 

Znak: 1ZO/8.5.1/2020 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  
 

Dotyczące postępowania po nazwą „Doposażenie pracowni stolarskiej i murarskiej  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście” ogłoszonego w dniu 3 lutego 

2020 r. w bazie konkurencyjności pod numerem 1230495   

 
 

1. W nawiązaniu do Pytań Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi: 
 

A. Pytanie z dnia 6 lutego 2020 r.  

„- Pozycja 1.1 maszyna Steton jest nie dostępna, alternatywa którą mogę 
zaproponować nie ma opcji wiertarki, 

parametry: 

Pilarka. 

 Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające 

optymalną stabilność pracy bez wibracji. 

 Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem. 

 Płynne prowadzenie wózka aluminiowego. 

 Stabilny agregat piły zamocowany do stołu żeliwnego, gwarantujący precyzyjną pracę. 

 Liniał do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem. 

 Poszerzenie wózka przesuwnego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem. 

 Tarcza tnąca 250 mm, wysokość cięcia 80 mm 

 W komplecie docisk mimośrodowy 

 Aluminiowy wózek jezdny anodowany. 

 Silnik o optymalnej mocy 1,84 kW . 
Wyrówniarko-grubiarka 

 Wał nożowy TERSA – szybka wymiana noży w ciągu kilkudziesięciu sekund.  

 Brak konieczności ustawiania noży. 

 Wał strugarki z 3 ostrzami zapewniający optymalne wyniki strugania. 

 Stoły robocze o łącznej długości 1200 mm. 

 Stoły robocze żeliwne, użebrowane zapewniające stabilną pracę bez wibracji. 

 Uniwersalna prowadnica wzdłużna dla wyrówniarki i pilarki. 

 Mocowanie prowadnicy na listwie stołu podawczego. 

 Silnik o mocy 1,84 kW 

 Konstrukcja wykonana z grubej blachy stalowej. 
Wał TERSA 
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 Brak śrub regulacyjnych. 

 Wymiana noża w kilka sekund. 

 Automatyczne ustawianie noży – system samoblokujący. 

 Bardzo cicha praca. 

 Doskonałe wyniki strugania! 
Frezarka. 

 Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja. 

 Stałe wrzeciono Ø 30 mm. 

 2 prędkości wrzeciona: 5000-7500 obr/min. 

 Agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu. 

 Z króćcem odciągowym poniżej poziomu stołu dla lepszego odpylania. 

 Osłona z drewnianymi prowadnicami elementu. 

 Solidny i precyzyjny stół roboczy. 

 Łatwa zmiana prędkości obrotowej. Wygodny dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne. 

 Silnik o mocy 1,84 kW 
Wózek aluminiowy 

 Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia stołu. 

 Aluminiowe prowadnice stołu formatowego. 

 Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku 

kulki z prowadnicą. 

 
- Frezarka BOSCH GFK 550 Frezy: 

Czy ma to być zestaw? proszę o doprecyzowanie 
- Imadło: 
w tytule imadło stałe w opisie obrotowe? 
 
Zadanie B 
Mieszarka do zapraw tynków klejów, wersja z opisu jest niedostępna 
alternatywa: 
mieszadło do zapraw charakteryzujący się dużą wydajnością. 
Umożliwia płynna regulację prędkości, co pozwoli dostosować parametry urządzenia do 
aktualnych potrzeb. 
Silnik o mocy 1350 W jest gwarantem długiej żywotności i efektywności pracy. 
Maksymalna ilość mieszanej substancji wynosi ok. 65 l. Idealnie nadaje się do mieszania zapraw 
niskiej lepkości 
- łata murarska 
wymiar 60/100/ nie dostępny 
- szpachelka metalowa 
350mm i 250mm nie dostępne.” 
 
Odpowiedzi 
 

1. W związku z brakiem dostępności maszyny STETON CH 300X7 oczekujemy  zastąpienie jej 
opcją bez wiertarki  o parametrach:  

- Pilarka Tarcza tnąca od 250 mm do 350 mm wysokość cięcia od 80 mm do 150mm 
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-Wyrówniarko-grubiarka Stoły robocze o łącznej długości od 1200 mm do 1600mm szerokość 
wału od 300mm do 500mm. 
- Frezarka wrzeciono od   Ø 25 mm  do Ø 30 mm 
- Silnik o optymalnej mocy od 1,84 kW do 2,2kW 
 
2. Zamawiający  oczekuje dostarczenie frezarki wraz z zestawem frezów 
 
3.  Zamawiający oczekuje dostarczenia imadła obrotowego     
 
4. Zadanie B 
W związku z brakiem dostępności mieszarki do tynków klejowych proszę o zastąpienie jej 
alternatywną opcją o parametrach:  

 pojemność  od 55 litrów do 65 litrów, 

 prędkość mieszania od 55 obr./min.  do 60 obr./min. 
 zasilanie 230V 50 Hz,   

Łata murarska  
 wymiar 100  jest  dostępny na rynku, 

Szpachelka metalowa   

 wymiar  350mm i  250mm są dostępne na rynku, 

 

B. Pytanie z dnia 6 lutego 2020 r. 
 
„zapytanie odnośnie punktu 1.2 w temacie wiertarko wkrętarka, piła szablasta, pilarka tarczowa, 
latarka, szlifierka a w opisie parametry struga i wyrzynarki? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje dostawy następującego zestawu stolarskiego :  
Wiertarko-wkrętarka udarowa Milwaukee M18 FPD2-0, (uchwyt13 mm, maksymalna zdolność 
wiercenia w murze:16 mm, maksymalna zdolność wiercenia w stali:16 mm, maksymalna zdolność 
wiercenia w drewnie: 89 mm) 
Zakrętarka udarowa ¼″ Milwaukee M18 FID2-0, (maksymalna średnica śruby:m16, napięcie:18 
v) Piła szablasta Milwaukee M18 CSX-0,( długość skoku:28,6 mm, maksymalna głębokość cięcia 
rur metalowych:150 mm, maksymalna głębokość cięcia w metalach:25 mm, maksymalna 
głębokość cięcia w drewnie:300 mm, maksymalna głębokość cięcia w stali:20 mm) 
Szlifierka kątowa Milwaukee M18 CAG125X-0,( gwint wrzeciona:m14, maksymalna głębokość 
cięcia:33 mm, maksymalna średnica tarczy: 125 mm) 
Pilarka tarczowa Milwaukee M18 CCS55-0,( maksymalna głębokość cięcia:41 mm (przy 45°) / 55 
mm (przy 90°), średnica otworu tarczy:15,87 mm, średnica tarczy tnącej: 165 mm) 
Latarka LED Milwaukee M18™ TLED-0,( czas pracy:29 h (z akumulatorem 5 ah), strumień 
świetlny:120 lm, typ akumulatora: li-ion, kompatybilność baterii:akumulator milwaukee® m18™) 
2x akumulatory M18 5.0 Ah REDLITHIUM-ION™, 
Torba, Ładowarka Milwaukee M12-18C. 
lub zestawu stolarskiego posiadającego urządzenia równoważne wskazanym 
powyżej.  
 

C.  W związku z udzielonymi odpowiedziami  Zamawiający   zmienia i publikuje  
następujące załączniki:  
 

 Zapytanie ofertowe 
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 Formularz ofertowo- cenowy 
 specyfikacja przedmiotu zamówienia zadania A -załącznik 2a 
 specyfikacja przedmiotu zamówienia zadania B –załącznik 2b 

oraz przedłuża termin na złożenie ofert do dnia 14 lutego 2020 do godz: 11:00 
 

D. Pozostałe zapisy niniejszego postępowania zostają bez zmian. 

 
 
 


