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PYTANIA I  ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/DST/2018 
 

 
PYTANIA NR 1.  Zgrzewarka do blach – 2 sztuki  – CZĘŚĆ I  

1. Czy ma być to zgrzewarka stacjonarna czy ręczna? 
2. Czy posiadacie Państwo w zakładzie system instalacji z wodą chłodzącą? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Ad. 1. Dla Zamawiającego nie ma znaczenia rodzaj zgrzewarki do blach.  
Ad. 2. Nie posiadamy instalacji z wodą chłodzącą. 
 
PYTANIA NR 2. Spawarka MAG – 2 sztuki  – CZĘŚĆ VI,  Spawarka TIG AC/DC – 1 
sztuka – CZĘŚĆ VII  

1. Czy możliwe jest składanie ofert częściowych (np. na same urządzenia spawalnicze MIG i TIG)  
2. Czy urządzenia mają być oferowane razem z kablami masowymi i uchwytami, płynem 

chłodniczym czy interesują Państwa wyłącznie same źródła?  
3. Czy możliwa jest zmiana parametrów spawarki MAG: 

- klasa ochrony IP23S zamiast IP23  
4. Czy można zmienić parametry spawarki TIG: 

- czy możliwa jest zmiana parametru napięcie biegu jałowego na „<95V” zamiast „95V”? 
- klasa ochrony IP23S zamiast IP23  

5. Czy podana masa spawarki TIG 25kg to jest masa samego źródła, czy może całego kpl. tj. 
źródło+chłodnica+płyn+uchwyt+kable? 
   

ODPOWIEDŹ: 
Ad.1. Tak, zgodnie z zapytaniem „Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent może 
złożyć ofertę na jedną, dwie lub dziesięć części (Zgrzewarka do blach – CZĘŚĆ I, Szlifierka narzędziowa 
– CZĘŚĆ II, Szlifierka taśmowa – CZĘŚĆ III, Szlifierka magnetyczna – CZĘŚĆ IV, Szlifierka do otworów i 
wałków – CZĘŚĆ V, Spawarka MAG – CZĘŚĆ VI, Spawarka TIG AC/DC – CZĘŚĆ VII, Spawarka laserowa 
do spawania precyzyjnych części metalowych – CZĘŚĆ VIII, Elektrodrążarka drutowa – CZĘŚĆ IX i 
Przecinarka plazmowa do cięcia metalu – CZĘŚĆ X). Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w 
stosunku do każdej części”. 
Ad. 2. Tak, gdyż bez przewodów nie ma możliwości sprawdzenia czy dane urządzenia poprawnie 
funkcjonuje. W przypadku gdy urządzenie wymaga chłodzenia wodą, to taką chłodnicę winno 
posiadać. 
Ad. 3. Nie, oferowana spawarka winna posiadać minimalne parametry wskazane w zapytaniu 
ofertowym, zatem winna posiadać minimalną ochronę IP23. 
Ad. 4. Nie, oferowana spawarka winna posiadać wszystkie minimalne parametry wskazane w 
zapytaniu ofertowym.  
Ad. 2. 5. Podana wartość dotyczy masy samego źródła.  
 


