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Nowy Sącz dn. 14 maja 2020 r. 

 
 

 

 
Sprawa:  SZP/DFS.03.2020    

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającego pod ustawę prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.  prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

„Modernizację laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytania 

potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

Pytanie nr 1 

„Wymagania dodatkowe: 

1. Czy dopuszcza się dwie wymienne sondy pomiarowe spalin: 

- jedna długości 1m z termoparą 

- druga długości 2m również z termoparą.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie, którego efektem będzie możliwość zastosowania sondy 1m i 2m, 
także zaproponowane rozwiązanie jest dopuszczalne. 
 
Pytanie nr 2 

Charakterystyka cel pomiarowych:  

1. Proszę o sprecyzowanie zakresu pomiarowego sumy węglowodorów (CxHy). 

Czy zakres do 5% jest wystarczający? 

Czy dopuszczalna jest rozdzielczość 100ppm.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie celi o charakterystyce suma CxHy do 5%. Rozdzielczość 100 ppm jest 
dopuszczalna. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że modyfikuje treść zał. nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” w ten sposób, 

że w części 4 dla celi CyHx dodaje się zapis (kolor czerwony): „lub suma CxHy do 5%”.  
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Pytanie nr 3 
„Część 2 Młynek 
1 Czy Zamawiający dopuści młynek, który oferuje rozdrobnienie końcowe 0,2 do 10 mm w zależności od 
użytego sita ? Dostarczony z zestawem trzech sit o wymiarach oczek: 0,5 mm / 1 mm / 2 mm.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuści taki młynek, jeśli zestaw sit zawiera się w przedziale 0,25 – 20 mm i posiada jedno 
wymagane przez Zamawiającego sito poniżej 1 mm.  
 
 
Pytanie nr 4 

„Czy Zamawiający wymaga by młynek był dostarczony z rotorem z ostrzami w kształcie „V” wykonanymi ze 

stali nierdzewnej i stałymi nożami, a pozostałe wymienione rotory, były dostępne opcjonalnie jako możliwe 

doposażenie młynka w przyszłości ?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rotoru z ostrzami w kształcie litery V. 
 

Pytanie nr 5 
„Czy Zamawiający dopuści młynek z pojemnikiem odbiorczym o pojemności 3 l ?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający zastosowanie pojemnika odbiorczego nie mniejszego niż 3 l. 
 

Pytanie nr 6 
„Czy Zamawiający dopuści młynek z lejem zasypowym i popychaczem oraz pokrywą bezpieczeństwa, ale  
o mniejszej objętości niż 5l, pozwalający na mielenie  materiału o maksymalnym uziarnieniu początkowym 
70x80 mm ?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, lecz o objętości nie mniejszej niż 3 l. 
 

Pytanie nr 7 
„Czy Zamawiający dopuści młynek zaopatrzony w specjalną funkcję blokującą rotor w celu jego wymiany, 
czyszczenia i ponownego montażu w zamian za hamulec silnika ?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający każdy alternatywny system bezpieczeństwa. 
 

Pytanie nr 8 
„Czy Zamawiający dopuści młynek ze stopniem ochrony dla całego urządzenia IP20 ?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza stopień ochrony minimalnie IP 20. 
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Ponadto Zamawiający informuje, że modyfikuje treść zał. nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” w ten sposób, 
że w części 2 dodaje się zapisy (kolor czerwony): 
-  lej zasypowy na próbkę o pojemności min. 3l 
-  pojemnik odbiorczy materiału zmielonego o pojemności min. 3l 
-  młynek zaopatrzony w hamulec silnika lub równoważny system bezpieczeństwa, stopień ochrony min. IP20 
 

 

Uwaga: 

Informacje wynikające z odpowiedzi Zamawiającego oraz z modyfikacji załącznika nr 1 są obowiązujące dla 

wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu. 

Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1 „Opis przedmiotu 

zamówienia po modyfikacji w dniu 14 maja 2020 r.”  

 

 


