
 
 

 
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 Numer sprawy: NT/03/2019 
Nazwa zadania: Dostawa elektrodrążarek 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut 
Badawczy informuje, że w treści załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w przedmiotowej sprawie (dalej „SIWZ”) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W punkcie 3.1, w tabeli 1, wiersze 22 i 26–33, w kolumnie „Liczba sztuk” zmienia się ilości 
wymaganych elementów wyposażenia na następujące: 

Lp. Nazwa / oznaczenie Liczba sztuk 

22. 
Podpora łapki 20mm - nr katalogowy FTOOL FT 01323 lub równoważny: 
dystans do podpory o średnicy 20 i wysokości 20 mm 

10 

26. 
Uchwyt do regulacji belki - nr katalogowy FTOOL FT 02149 lub równoważny: 
uchwyt do regulacji belki 108x80x14 mm z otworem centralnym pod śrubę 
M8 

4 

27. 
Mocowanie do podpory 90 stopni - nr katalogowy FTOOL FT 01593 lub 
równoważny: mocowanie do podpory 90-stopni, 120x40 mm, śruby M10 w 
rozstawie do mocowania 80 mm, zakres mocowania Ø20-100 mm 

1 

28. 
Pryzma do podpory 140mm - nr katalogowy FTOOL FT 01594 lub 
równoważny: pryzma do podpory o zakresie mocowania do Ø140 mm i 
rozstawem mocowania 120 mm. 

1 

29. 
Podkładka 3 mm - nr katalogowy FTOOL FT 01070 lub równoważny: 
podkładka 100x29x3 mm do belki dystansowej. 

4 

30. 
Podkładka 3.4mm - nr katalogowy FTOOL FT 01906 lub równoważny: 
podkładka 69x31x3.4 mm z możliwością zmiennego mocowania 4-9 mm. 

6 

31. 
Śruba do łapek mini - nr katalogowy FTOOL FT 01373 lub równoważny: śruby 
do łapek M8x14 mm 

20 

32. 
Uchwyt magnetyczny 45 stopni - nr katalogowy FTOOL FT 01824 lub 
równoważny: uchwyt magnetyczny 250x150 mm mocowany do bloku 
bazującego śrubami M10x40 mm 

1 

33. 
Uchwyt regulowany 0-100 mm - nr katalogowy EROWA ER 008842 lub 
równoważny: uchwyt do mocowania detali  
0-100mm o wym. 72x56x55 mm 

1 
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2. W punkcie 3.2, w tabeli 2, wiersze 2 i 4–6, w kolumnie „Liczba sztuk” zmienia się ilości 
wymaganych elementów wyposażenia na następujące: 

Lp. Nazwa / oznaczenie Liczba sztuk 

2. Uchwyt dla tulejek zaciskowych ER16 2 

4. Zestaw oprawek ER16 2 

5. Uchwyt do tulejek zaciskowych ER32 2 

6. Zestaw tulejek zaciskowych ER32 2 

 
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na wprowadzone zmiany termin składania ofert zostaje 

przedłużony do dnia 2019.02.25 do godziny 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2019.02.25 
o godzinie 12:00. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 
 
 
Podpisał: 
mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych 


