
 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 07.06.2018r. 

 
Znak sprawy: 
ZP.260.12.2018 

 
Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz terminu składania ofert 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia technicznego 

warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków inscenizacji Teatru Wielkiego – 
Opery Narodowej w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (DzU z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawców 
odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie. 
 
Pytanie nr 1: 
Część nr: 8 Nazwa: 
Dostawa stołu spawalniczego i akcesoriów do stołu spawalniczego. 
Dotyczy – Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia. 
Parametry wymagane: 
5. wyposażony w co najmniej trzy rzędy otworów na kołnierzu bocznym stołu, o siatce nie rzadszej niż 100 
mm, z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 rząd musi posiadać gęstość otworów 50 mm. 
 
Czy Zamawiający dopuszcza stół innego producenta z dwoma rzędami otworów na kołnierzu bocznym, ale 
spełniający wszelkie warunki kompatybilności z posiadanym już stołem pod względem wzajemnego ich 
mocowania i użytkowania posiadanych i zamawianych akcesoriów? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z dwoma rzędami otworów na kołnierzu bocznym, ale musi on 
wraz z zaoferowanymi akcesoriami (zestaw A i B) spełniać wszystkie warunki zgodności z posiadanym już 
przez Zamawiającego stołem DEMMELER o numerze katalogowym PE28-01011-011 oraz z posiadanymi 
akcesoriami do stołu spawalniczego tej firmy (nr katalogowy E28-52000-210), o których szczegółowo mowa 
w pkt 5 załącznika nr 1h do SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia – formularza cenowego część VIII. 
 
 Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy ze względu na konieczność 
skorygowania zapisów SIWZ dokonuje następujących zmian: 
 
W załączniku nr 1h do SIWZ w Formularzu cenowym, lp. 1, kolumna pn. „Specyfikacja techniczna 
zaoferowanego urządzenia” pkt 5. 
 
zapis: 
Wyposażony w co najmniej trzy rzędy otworów na kołnierzu bocznym stołu, o siatce nie rzadszej niż 100 mm, 
z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 rząd musi posiadać gęstość otworów 50 mm. 
 
zastępuje się zapisem: 
Wyposażony w co najmniej dwa rzędy otworów na kołnierzu bocznym stołu, o siatce nie rzadszej niż 100 mm, 
z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 rząd musi posiadać gęstość otworów 50 mm. 
 
 

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 
 

Jednocześnie mając na względzie przepis art. 38 ust. 6 Ustawy, Zamawiający informuje, iż w wyniku 
odpowiedzi na powyższe pytania nastąpiła zmiana treści SIWZ co ma wpływ na sposób przygotowania przez 
Wykonawców ofert i wymaga dodatkowego czasu na ich przygotowanie.  
 
 



 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. 
 
Nowy termin składania ofert to   13.06.2018 r. godz. 12:00, 

Nowy termin otwarcia ofert to   13.06.2018 r. godz. 12:15. 

 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w Rozdziale XV SIWZ. 
 
Uwaga: 
Zamawiający informuje, również, iż w wyniku odpowiedzi na powyższe pytanie zmianie uległa również 
treść załącznika nr 1h do SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia – formularza cenowego część VIII. 
Załącznik po zmianie będzie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 


