
 

 

          Tarnów 21.06.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU WIZJI LOKALNEJ ORAZ ZADANYCH PYTAŃ 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem nr. 2021/BZP 00083189/01 w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 PZP i zaplanowaniem na dzień 21.06.2021 r. w SWZ III. 2.2. b. w 

przedmiotowym postępowaniu  wizji lokalnej w planowanym miejscu zainstalowania przedmiotu umowy.  

 

Wizja rozpoczęła się o godzinie 10:00 a zakończyła o 11:10 . 

 

W czasie trwania wizji zadano następujące pytania: 

 

Pytanie 1 – Czy podana w SWZ III 2.4, 1, inne wymagane cechy, pkt. 12 wymiar maksymalny długości 

maszyny 4,2 m jest wymogiem formalnym czy sugerowanym ? 

Odpowiedź - Wymiar jest wymogiem formalnym, gdyż maszyna o większej długości będzie niemożliwa 

do zainstalowania we wskazanym miejscu (nie zmieści się w otworze wejściowym do pomieszczenia). 

 

Pytanie 2– czy maszyna ma być wyposażona w specjalne podwyższane stopy do posadowienia by była 

uniesiona nad powierzchnię pomieszczenia ? 

Odpowiedź – Nie, maszyna ma być wyposażona w normalne, antywibracyjne stopy osadcze. Nie ma 

potrzeby specjalnego podwyższania maszyny. 

 

Pytanie 3– Czy w gestii Wykonawcy jest doprowadzenie do miejsc instalacji urządzeń łączy 

energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych i ich podpięcie do maszyny ? 

Odpowiedź - W gestii Zamawiającego jest doprowadzenie w miejsca instalacji wymienionych łączy a w 

gestii Wykonawcy jest podłączenie ich do zamawianych urządzeń. 

 

Pytanie 4– W SWZ  III 2.4, 1, inne wymagane cechy, pkt. 5 jest mowa o zróżnicowaniu poziomu dostępu 

do sterowania maszyną na podstawie kart magnetycznych lub zbliżeniowych. Czy Zamawiający dopuści, 

by zamiast tego zastosować klucze USB, gdyż takie są standardowo stosowane w oferowanych przez nas 

maszynach ? 

Odpowiedź – Proszę zadać to pytanie oficjalnym trybem, gdyż może być to uznane za istotną zmianę. 

 

Pytanie 5– Czy należy złożyć ofertę na transporter pneumatyczny w sytuacji gdy maszyny oferowane 

przez naszą firmę są już standardowo wyposażone w takie transportery. Czy jest wymagane takie 

urządzenie osobno ? 

Odpowiedź – Proszę zadać to pytanie oficjalnym trybem, gdyż może być to uznane za istotną zmianę. 

 

Pytanie 6– Czy maszyny mają być dostarczone z olejem hydraulicznym ? 

Odp. – Tak, w SWZ zawarto takie wymaganie. Olej nie musi być fizycznie zatankowany do maszyny, 

może być dostarczony w osobnych beczkach. 

 

Pytanie 7– Ile osób i jakie mają być obecne podczas przewidzianego w SWZ szkolenia które Wykonawca 

ma przeprowadzić, oraz jaki ma być zakres szkolenia ? 

Odpowiedź – W szkoleniu udział weźmie 9 osób i będą to Mistrzowie nadzorujący pracę skazanych, 

skazani obsługujący maszyny  i Kierownik Zakładu w Tarnowie. Zakres szkolenia to bieżąca obsługa 

maszyny, typowa obsługa maszyny, jej bieżąca konserwacja oraz programowanie pracy maszyny. 

 

 



 

 

Pytanie 8– Czy Zamawiający przewiduje montaż na jeden dzień czy więcej i w jakich godzinach będzie on 

możliwy do przeprowadzenia. Czy będzie możliwy 2 dniowy montaż ? 

Odpowiedź – Montaż dwudniowy nie będzie problemem. Godziny pracy Zakładu to od 06:00 do 15:00 ale 

ze względu na przeprowadzane prace będzie można ten czas przedłużyć do 17:00. Jeśli w trakcie montażu, 

tak jak obecnie Produkcja będzie pracować na II zmiany ten czas można przedłużyć do godz. 20:00. Na 

dłuższą pracę nie pozwolą przepisy wewnętrzne ZK w Tarnowie. 

 

Wszyscy obecni poprosili o udostępnienie zdjęć pomieszczeń i drogi dostępowej do śluzy przez którą 

nastąpi wprowadzenie maszyn do budynku. Zdjęcia zostaną udostępnione na stronie internetowej 

www.igbmazovia.pl dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

http://www.igbmazovia.pl/















