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Zabrze, 21.11.2019r.

ODPOWIEDŹ NA TRZY ZAPYTANIA DO WARUNKÓW SIWZ
- strona WWW – tablica informacyjnaDotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trójnoża introligatorskiego oraz
hafciarki wieloigłowej na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja- Dzieci”
w Zabrzu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwaną dalej
PZP.
W odpowiedzi na zapytania do warunków SIWZ, działając na podstawie przepisów określonych
w Art.38 ust.1 PZP udzielamy następujących wyjaśnień:
Zapytanie z dnia 20.11.2019r.
„1) Zapytanie dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (punkt 6.2). Czy mogą być
referencje od firmy której sprzedałem, zainstalowałem hafciarkę o podobnych parametrach o wartości
do 40 000 zł brutto?
2) Drugie pytanie dotyczy danych technicznych zamawianej hafciarki ( punkt f ). Czy max prędkość
maszyny może być do 1000 ściegów/min (ograniczenie jest spowodowane dużym polem roboczym
maszyny )”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1
Zamawiający akceptuje Państwa sugestie. Tym samym dokonujemy modyfikacji treści w części pkt.6.2
SIWZ na:
(…) W zadaniu częściowym nr 2 minimum dwa zamówienia polegające na dostawie i instalacji hafciarki
wieloigłowej o podobnych parametrach i wartości minimum 40.000,00zł brutto każde”.
Ad. 2
W związku z doprecyzowaniem wymagań technicznych urządzenia zawartych w odpowiedzi
na poprzednie zapytanie dokonujemy modyfikacji treści części pkt 3.2.2 f) SIWZ na:
„(…) Dane techniczne (…) prędkość maks. 1000 ściegów/minutę (…)”.
Treść zapytania z dnia 20.11.2019r.
W związku z ogłoszeniem o zamówieniu na dostawę trójnoża introligatorskiego zwracam się z pytaniem
o możliwość zmiany parametrów zapytania na wymienione poniżej, co umożliwi szersze rozpoznanie
rynku i umożliwi przystąpienie większej ilości oferentów niż tylko jednego:
- min. format przed obcięciem: 178 x 127 mm
- min. format po obcięciu: 149 x 100 mm
- prędkość pracy: do 700 cykli/h
- automatyczna zmiana formatów z panela głównego bez konieczności wymiany akcesoriów tnących
w maszynie
- realizacja zadania nr 1 w terminie do 30 grudnia 2019 roku.
Czy oferowane urządzenie ma być przystosowane do podłączenia online do oklejarki czy też ma mieć
możliwość do podłączenia online w późniejszym czasie jako opcję, którą zamawiający dokupi
w późniejszym terminie?
Czy też od razu musi być wyposażone we wszystkie łączniki niezbędne do podłączenia online?

Fundacja „Nadzieja- Dzieci”
41-800 Zabrze, ul. Hagera 6a
Treść zapytania z dnia 21.11.2019r.
Zwracam się z zapytaniem o możliwości zmiany parametrów w ogłoszeniu nr 624046-N-2019
na dostawę trójnoża. Zwiększy to ilość urządzeń do zaproponowania Państwu a co za tym idzie
możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego modelu spełniającego wszystkie potrzeby.
Parametry do zamiany:
1- zmiana formatu automatycznie
2- Prędkość do 900 cykli/h
3-min. format przed obcięciem 178 x 127mm
4-min. format po obcięciu 149 x 100mm
Łączna odpowiedź Zamawiającego na dwa zapytania z dnia 20.11.2019r. i 21.11.2019r.
Zamawiający uwzględnia Państwa sugestie i dokonuje modyfikacji treści części pkt 3.2.1 SIWZ na:
(…) Dane techniczne.
Urządzenie winno być wykonanie w technologii pojedynczego odlewu (bloku) z napędem
pneumatyczno – elektrycznym. Urządzenie winno być w pełni zautomatyzowane. Praca urządzenia z
prędkością około 17 taktów na minutę. Dostarczone urządzenie winno umożliwiać: ułożenie kilku
książek do pojedynczego cięcia oraz do ich wyrównywania w trybie pracy automatycznej; pracę w
ręcznym trybie podawania książek; możliwość wydmuchiwania ścinek. Trzy noże o identycznych
parametrach.
Maksymalny format przed/po obcięciu: 330×330/300×300 mm.
Minimalny format przed/po obcięciu: dopuszcza się zaoferowanie urządzeń o parametrach
mieszczących się w przedziałach od 145×105/139×99 mm do 178 x 127mm/149 x 100mm.
Grubość cięcia: 50 mm.
Dopuszcza się zaoferowanie urządzeń o parametrach prędkości mieszczących się w przedziałach od
700 do 1000 cykli/h.
Siła docisku od 150kg do 1 tony.
Dostarczone urządzenie winno posiadać możliwość automatycznego ustawiania formatów z panelu
dotykowego.
Dopuszcza się zaoferowanie urządzeń z automatyczną zmianą formatów z panela głównego bez
konieczności wymiany akcesoriów tnących w maszynie.
Pojemność pamięci: minimum 200 prac do zapamiętania. Możliwość współpracy w linii z oklejarką 4, 7-, 9-szczękową. Urządzenie winno być wyposażone w system oszczędzanie energii (przy braku pracy
powyżej 20 minut). Możliwość zastosowania czytników BARCODE (…).
Urządzenie ma być przystosowane do podłączenia online do oklejarki w późniejszym czasie.
Jednocześnie informujemy, iż zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest niemożliwa
(konieczność rozliczenia zakupu z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych).
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