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Dotyczy zadania: 

„Dostawa używanej automatycznej prasy belującej do odpadów z wstępnym zgniotem” 
realizowana w ramach zadania "Zakup belownicy - prasy wraz z montażem" 

 
Oznaczenie sprawy IP-271-20/2015 

 

Wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. 2013r poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania z dnia 06 
lipca 2015r, udziela poniższych odpowiedzi: 
 
1. Pytanie: 
Czy prasa belująca ma być wyposażona w grzałkę oleju hydraulicznego? 
W odpowiedzi  : 

Zamawiający określił  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  w części IV Przedmiot 

zamówienia  oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty, minimalne oczekiwania w zakresie 

technicznego wyposażenia belownicy . Po przeanalizowaniu treści zapytania informuje, że : 

                Nie wymagane jest ogrzewanie oleju hydraulicznego. 

 

2.  Pytanie: 

Czy prasa belująca ma być wyposażona w chłodnicę oleju hydraulicznego? 

W odpowiedzi  : 

Zamawiający określił  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  w części IV Przedmiot 

zamówienia  oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty, minimalne oczekiwania w zakresie 

technicznego wyposażenia belownicy . Po przeanalizowaniu treści zapytania informuje, że : 

Nie wymagana jest  chłodnica  oleju hydraulicznego. 

 

3. Pytanie: 

Czy prasa belująca ma być wyposażona w perforator butelek PET? 

W odpowiedzi  : 

Zamawiający określił  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  w części IV Przedmiot 

zamówienia  oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty, minimalne oczekiwania w zakresie 

technicznego wyposażenia belownicy . Po przeanalizowaniu treści zapytania informuje, że : 

Nie przewidujemy zakupu belownicy z perforatorem butelek PET 

 

4. Pytanie: 

Z Jakiego okresu wymagane są referencje- w specyfikacji napisano z  5 lat  a w załącznikach z 3 lat? 

W odpowiedzi  : 

Zamawiający  informuje,  że oczekuje wykazu wykonanych dostaw z ostatnich trzech lat. 
 



Zamawiający jednocześnie informuje, że zamieszczony na stronie internetowej tekst SIWZ  uwzględnia te 
zmiany (Zapis SIWZ w pkt   8.1.2; 9.1.2;  ),  jak również zostały ujednolicone  parametry belownicy 
opisane w załączniku nr 1 do oferty  i w Części IV  Przedmiot zamówienia  pkt 1.1  : 
w pozycjach jest : 
d. Siła zgniotu -nacisk główny  – min. 55 ton/ 540 kN; 
 f.  Wiązanie hydrauliczne automatyczne – min. 5 krotne 
winno być:  
d. Siła zgniotu -nacisk główny  – min. 50 ton/ 490 kN; 
 f. Wiązanie hydrauliczne automatyczne – min. 4 krotne 
 

Zamawiający informuje również, że zapytania i odpowiedzi  na nie staja się integralną częścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z faktem ,że udzielone odpowiedzi nie 

powodują modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , Zamawiający nie przedłuża 

terminu składania ofert. 


