
 

 

Nr referencyjny: CKZiU.310.6.2021 

Pytania do postępowania: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni samochodowej i pracowni budowlanej w 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach” 
Zadanie nr 1 Poz. 3 Wózek narzędziowy z wyposażeniem min.546 el. 
Wózek opisany przez Państwa jest niedostępny na rynku, czy w związku z tym dopuści Zamawiający wózek z 
wyposażeniem o parametrach poniżej: 
Zestaw narzędziowy, składający się z 622 elementów, umieszczonych w wózku narzędziowym.  
Ten wózek jest o 50% szerszy niż wózki standardowe i mieści więcej zestawów narzędziowych w każdej 
szufladzie. Wózek ma dwa kółka stałe i dwa (z hamulcem) osadzone obrotowo. Wyposażony w 7 łożyskowanych 
kulkowo, zamykanych zamkiem szuflad, z mechanizmem uniemożliwiającym wysunięcie więcej niż jednej 
szuflady na raz. Wbudowany zamek szyfrowy. Mocna rękojeść chwytowa do ciągnięcia wózka 35-elementowy 
zestaw kluczy nasadowych. Z chwytem kwadratowym 1/4" 19-elementowy zestaw kluczy nasadowych. Z 
chwytem □ 3/8"5-elementowy zestaw z pokrętłem zapadkowym. Z chwytem □ 1/2"17-elementowy zestaw 
nasadek. Z chwytem kwadratowym 1/2", 13-elementowy zestaw przedłużaczy trzpieniowych7-elementowy zestaw 
kluczy trzpieniowych TX7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) Pojemnik TTZ 6-komorowy 
TTZ0116-elementowy zestaw narzędzi do serwisu samochodowego4-elementowy zestaw szczypiec do wewn. i 
zewn. pierścieni osadczych12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych7-elementowy zestaw kluczy płasko-
oczkowych11-elementowy zestaw demontażowy16-elementowy wkrętaków precyzyjnych i szczypiec3-
elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych,15-elementowy zestaw nasadek. Z chwytem kwadratowym 1/2". 
Nasadki 12-kątne2-elementowy zestaw ściągacza 
8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych32-elementowy zestaw nasadek. Z chwytem □ 1/4" i 3/8"7-
elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych17-elementowy zestaw gwintowników30-elementowy zestaw 
nasadek z chwytem □ 1/4" i 3/8"9-elementowy zestaw narzędzi7-elementowy zestaw wkrętaków7-elementowy 
zestaw wkrętaków TX8-elementowy zestaw wkrętaków32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych16-
elementowy zestaw nasadek maszynowych. Z chwytem □ 1/2"23-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych 
sześciokątnych. Z chwytem □ 1/2"23-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych typu TX. Z chwytem □ 1/2"Klucz 
dynamometryczny 1/2" z miernikiem kąta obrotu20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego74-elementowy 
zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi11-elementowy zestaw kluczy oczkowych 9-elementowy zestaw 
przecinaków, wybijaków, punktaków3-elementowy zestaw łomów81-elementowy zestaw nitownicy z 
nitonakrętkami4-elementowy zestaw szczypiec. 

Odpowiedź 

Zamawiający określił w opisie minimalne wyposażenie wózka narzędziowego wobec powyższego dopuszcza 
proponowany - Zestaw narzędziowy, składający się z 622 elementów, umieszczonych w wózku narzędziowym.  

 

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią 
integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 


