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WYJASNIENIA I MO

SPECYFIKACJI ISTOTI{YCH

l. Zunawiajqcy ilzialaiqc na podstawie art. 38 ustawy z;

(Dz, U. 22013 r.b poz. 907 ze zn.), dalejjako: ustawa p
z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Zamawiaj4cy o(eSlil, ze maksymalna prgdkosi ob
Czy dopuszczaln]a jest maksynatna prgdkosi obrot
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Lublin, 27 czerwca2014 roku

postepowa n ia przeta rgowego

ci4gLej pracy pod ciSnieniami
w ciSnieniach do maksvmalnie

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy maksymaln4 prgdkoSi obrotovr4 na I100 obr/min,

plynn regulowana prqdko6i obrotowa napqdu, w
obr / min.

plynniQ regulowana prqdkoS6 obrotowa napqdu, w
obrotdW / min.

Pytanie nr 2:
Zamawiajqcy w['specyfikowzrt, 2e wz4dzenie powinno m moZliwoSi
do maksymalnie 270 bar6w. rCzy zamawtajqcy doplstzcza
100 bar6w?

inlformuje, ie nie dopuszcza proponowa
, Zy'mawiaj4cy podtrzymuje kryteria zawarte w

zakresu ciSnienia ekstrudera. W zwiazku
Z.

pracuj4cy

nimalnym przedziale od 0 - do max 1200

alnym przedziale od 0 - do max 1100



byd wykorzvstvrj

OdpowiedZ:

do

Jest:
Fffit t.tS zostal usunigty ze specyfikacji.

W zalqcznka nr 2 do SIWZ w p. 1.t3.2 Zamawiaj4cy
maszyny uLywaj4c okreSlenia: ,,na dtrugo5ci Slimak6u
pojedynczej. Ploszg o wyjaSnienie, czy przedmi
czy dwuSlimakor,iry?

OdpowiedZ:
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o dostarczeniu przynajmniej jednego
biomasy i przynajmniej jednego ekstrudera

oSwiadczenie o dostarczeniu jednego zestawu
przy zastosowaniu innego rodzaju stali m6gtrby

h)?

dostarczeniu jednego zestawu z ekstruderem

wvkreSlenie z opisu przedmiotu zam6wienia
wiaj4cego okreSlonymi w SIWZ, rozdzial5

nia oceny spetniania tych warunk6w", w kt6rych

najmniej jednej dostawy ekstrudera
: I 130 000,00 zlotych brutto (w ramach

uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okresie,

liczbq mnog4 w odniesieniu do Slimaka
tekScie Slimak wystgpuje w liczbie

zam6wienia jest ekstruder jedno5limakowy,

. W zwi4zku z povryhszym Zamawiaj4cy
przedmiotu zam6wienia sl6w:,,EKSTRUDER

wca winien
iej jeden

wykazai, w
dwuSlimakowy

oSwiadcz:eniu

ekstrudr:r

okrps prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - w

zonym przez odbiorcq, 2e dostarczyl
toryjny do przerobu biomasy i przynajmniej

- EKSTRUDER o dw6ch wsp6fbieinych



Pytanie nr 5:
JeZeli przedmiotem zam6wienia jest ekstruder dwu6li proszg o wyja6nienie, czy waly ze Slimakami
ekstrudera maj4 pracowai wsp6lbiemie czy przeciwbiezrie.

OdpowiedZ:
Waly ze Slimakami maj4 pracowai wsp6lbiezrie. Zamaw
zamowienia.

uwzglgdnit tg zmiang w pkt I opisu przedmiotu

ROZw6J
POL$Kt \A/SC|-{ODNtEJ
NARoDOwA srRare cta :;pollto5cr

Pytanie nr 5:
W Zal4cnku w 2 do SIWIZ w p. 1.11.1 dla
wymieniono 3 ksztalty: kulka, muszelka, pierscionek. Czy
paleczka,ksdaltyfantazy jne?

OdpowiedZ:
Zamaw iaj1cy doptszcza dodatkowo inne ksztalfy.

EJSKA
NDUSZ

ROZ LNEGO

mowa w ust. I zostanie zwr6cone Wvkonawcv
lpisania przez strony bez zastzekeri protokolu

zestawu matryc o 10 wymiennych wkladkach
s4 r6wnie2 inne ksztalty, przykladowo

podanej w ofercie, co stanowi kwote
...... zlolych).

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiaj4cy okreSla jaka ma byi wilgotnoSi produktu
o wilgotnoSci35%?

Odpowiedf:

wyjSciu z eksfludera, przy zasilaniu surowcem

Zunawiaj4cy nie okreSla wilgotnoSci produkt6w na wyjSciu ekstrudera ale wilgotnoSi produktu na wyjSciu
z ekstrudera ma pozwolii na ksztaltowanie za pomoca produkt6w wskazanych w pkt. 1.11.1. opisu

kryteria zawafie w SIWZ.zam6wienia. W 4wi4zku z pov,ry2szym Zamawiajqcy

15.p.7 b) SIV/Z.

ja o formalnoSciach, jakie powinny zostai
ie zam6wienia publicznego" pkt. 4,,Wykonawca
[mowy".

wykonania umowy", pk| 7, Zamawiaj1cy

,,W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpiec:zenie
ubezpieczeniowej, ztresci tych gwarancji musi w szczeg6ln<

formie gwarancji bankowej lub gwarancji
j e dnoznacznie wynikad :

a) zobowi4zanie gwaranta (barku, zal<tradutbezpieczeh) do z

nieodwolalnie i fezwarunkowo, na pierwsze Zqdanie zana
do wysokoSci okreSlonej w gwarancji kwoty,

z nierrykonaniem lub nienaTeirylym
zawieraj1ce oSwiadczenie, 2e zaistniaty
dem umowy albo niewykonaniem lub

nienale4rlym wy obowi4zk6w wynikaj 4cych ir

b) termin obow

Natomiast we umowy, stanowi4cym zaLqczniknr 8 do WZ, $ 7 otrrymalbrzmienie:
,,1. Wykonawca jest zobow)qzany przed podpisaniem do wniesienia zabezpieczenia naleirytego
wykonania

z

vy w wysrokoSci 6% ceny calkowitej
zl. (slownie:

2. Strony iaj a,, 2e 3 0% wnie sio ne go zaberyiecz:enia
ie roszczeh z tT,tttLu rgkojmi za wady,

tego wykonania umowy j est przeznaczone na
70%wniesiottegozabezpieczeniaprzeznaczlaewenfualne

sig jako gwarancj zgodnego z umow4 wykonania jej przedmi
3.70% nianaleLytego wykonania umowy, 0
po odbiorze
odbioru.

umo\ y, w terminie 30 dni od dnia
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mowa w ust. 1 zostanie zwr6cone Wvkonawcv

ze ,,Wykonawca udzie li Zamaw iaj qc emrt
mlnlmum:

protokolu odbioru."
iast termin dostawy wraz z warunkami odbioru

Ptozdzial

,,11.2. pkt 1) T
1. Termin

,,11.3. pkt 2)
2) Otwarcie
Agrofizyki im.
(sala konferenc

ilr.

ofertach.

14r

in skladania ofert.
ofert uptyrrua w dniu 16 lipca 2014 r, o 12:00."

ie ofert.
jest jawne i odbgdzie dniu 16 li

Dobrzafskieso
sig w
Polskiej

na);'

2014 r. o godz. 12:15 w siedzibie Inst5rtutu
Akademii w Lublinie, ul. DoSwiadczalna 4, pok. Nr 6

zakresie.

Zamawiaj4cy wymaga potwierdizenia

poprzez odeslanie treSci

wr az z piecz1tk4 imienn4 i podpisem,

Kierownik Zamaw iaj 4c e go,

DR,

p dr hab. JozeJ Horabik

mania niniejszego pisma

ostatniej strony

nr faksu: 81 744 50 67


