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Proi'eki lest współfinonsow o ny ze środków
Europelskiego F unduszu Slrukturo/nego i lnwestycyjnego Unii Europelskiel

w romoch projektu Welkopoiskiego Reglonoine go Progromu Operocyjnego,
oś priorytetowa l - innowocyjno i konkurencyjno gospodorko,
dziołonie l .5. - wzmocnienie konkuren cyjności przedsiębiorsfw,

poddziołonie ].5.2. - wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszorów gospodorki regionu
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JHJ Spółko z 09roniczonq odpowiedziolnościq

JHJ 1 -PN/201ó
Gizołki, dnio 9 lutego 20ló roku

Wszvscv Wvkonowcv. ubieqoiqcv sie
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Dotycry: postępowonio o udzielenie Zomowienio Publicznego prowodzonego w trybie
pzetorgu nieogroniczonego no zosodoch określonych w Worunkoch Zomowienio, którego
wortość przekroczo kwotę 209.000 euro * zgodnie z Rozpozqdzenie Prezeso Rody Ministrów
z dnio 28 grudnio 2Ol5 roku w sprowie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stonowiqcego podstowę pzeliczonio wortości zomowień publicznych {Dz. U. z 2015 r.,

poz.2254) no zodonie pod nozwq ,,DOSTAWA ZESPOŁU SUSZARNI ROZPYŁOWEJ".

odoowiedź no zoovtonio w sorowie worunków zomowienio - nr l

Dziołojqc no podstowie rozdziołu Vll ust.4 Worunków Zomowienio, Zomowiojqcy informuje.
że w przedmiotowym postępowoniu wpłynęły wnioski o wyjośnienie treści Worunków
Zomówienio. Zomowiojqcy niniejszym udzielo odpowiedzi no zodone pytonio:

Wydojność instolocji
Czy wortość podono w opisie (tj. 90 kglh odporowonej wody) może być przyjęto z pewnq
toleroncjq. Jeś/i tok to jokq?

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Zomowiojqcy w opisie pzedmioiu zomówienio określił minimoInq ilość odporowonio wody
(90 kg) no godzinę pzy temperotuae wlotowej powietzo suszqcego lBO.C oroz wylotowej
75oc. oznoczo to, że dopuszczolne jest dosiorczenie suszorni o większej wydojności, o ile
spełni pozostołe kryterio zoworte w opisie pzedmiotu zomówienio.
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Proleki 1'est współfinonsow ony ze środków

Europelskiego F unduszu Slrukluro/nego i lnw e stycyjnego Unii Europelskiel
w ramoch projektu We/kopoiskiego Regionoine go Programu Operocyjnego,

oś priorytetowo l - innowocyjno i konkurencyjna gospodorko,
działonie l .5. - wzmocnienie konkuren cyjności przedsiębiorsfw,

poddziałonie l .5.2. - wzmocnienie konkure ncyjności kluczowych obszarów gospodorki regionu

wgrunki zqmówienia
Przetorg nieogroniczony w romoch postępowonio o udzielenie zomówienio publicznego

prowodzonego no podstowie pzedmiotowych Worunków Zomówienio no zodonie pod nozwq:
DOSTAWA ZESPOŁU SUSZARNl ROZPYł,OWEJ

Prosimy o podonie orientocyjnej /epkości surowco poddowonego suszeniu.

Odpowiedź Zo mowiojqcego:
Pzeprowodzone bodonio loborotoryjne wykozoły lepkośc dynomicznq surowco no poziomie
214 cP przy temperoturze 20 "C oraz 10B cP pzy temperoturze 30 oC. Noleży pżyjqc
orientocyjnq lepkość dynomicznq surowco no poziomie 25O cP,

Punkf ó w poragrofie ,,Wymogone porometry techniczne" wskozuje no konieczność
wyposożenio instolocjiw sysfem'ClP, Czy wymog ten również dotyczy filtro workowego, jeśli

insfo/oclo byłoby w tokifiltr wyposożono?

Odpowiedź Zomowiojqcego:
W pzypodku gdy konstrukcjo zespołu suszorni będzie zoprojektowono w toki sposób, że
istnieje możliwość kontoktu produktu końcowego z filtromi workowymi, wymog ten
obowiqzuje.
Dopuszczo się jednok rozwiqzonie olternotywne z poprzedzojqcym filtr workowy seporotorem
cyklonowym. W pzypodku gdyby jego sprowność. rozumiono joko procent proszku
odzyskonego z powietzo wylotowego, wynosiło min. 9B%, filtr workowy nie musi być
wyposozony w ClP.

Pozycjo 02.0l - wskazuje no konieczność zostosowonig spirolnego sysfemu dystrybucji
powietrza suszqcego, Czy dopuszczajq Ponstwo inny syste.m dystrybucii powietrzo.

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Tok, Zomowiojqcy dopuszczo inny system dystrybucji powietzo. Noleży wówczos wliczyĆ 9o
w cenę dostowy zomiost sysfemu spirolnego.

Pozycjo 04,08 sugeruje rekuperotor odzyskujqcy ciepło ze strumieni powietrzo wylotowego.
Prosimy o inform,ocję, czy dopuszczojq Poństwo dostorczenie instolocji bez rekuperotoro (to
rozwiqzonie nie wydoje się ekonomicznie uzosodnione), lub czy olternotywnie dopuszczojq
Poństwo umieszczenie rekupórotoro w innym miejscu procesu.

JHJ Społko z ogroniczonq odpowiedzio|nościq. Nowo Wieś l ], ó3-308 Gizołki strono 2



Fundusze
Europejskie
Proqram Reqionalny

sAMOnąD l{OlEWóOrMA
WlEtKOPO[slflE00 *:iĘffffii,i,:#: E

Prolekt jest współfinonsowony ze środków
Europelskiego Funduszu Sfrukturoinego ilnwestycyjnego Unl|Europelskl'ej

w ro m och projekt u Welkopo/skiego Regiono/ne go P rogrom u O pe ro cy jn e go,
oś priorytetowo l - innowacyjno i konkure ncyjno gospodorka,
dziołonie 1 .5. - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,

poddziołanie 1.5.2. - wzmocnienie konkure ncyjności kluczowych obszorów gospodorki regionu

wgrunki lamówienia
pżetorg nieogroniczony w romoch postępowonio o udzielenie zomówienio publicznego

prowodzonego no podstowie pzedmiotowych Worunkow Zomowienio no zodonie pod nozwq:
DOSTAWA ZESPOtU SUSZARNl ROZPYLOWEJ

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Zomowiojqcy dopuszczo umieszczenie rekuperotoro w innym miejscu.

pozycja 0ó,0l wskazujq no koniecznośc użycia pompy wysokociśnieniowej, o zatem pozycjo
03.0l dotyczyc będzie rozpylonio wysokociśnieniowego. Prosimy o wyiaśnienie, czy i jeżeli tok
t o dl a c ze g o, P a nstw o w y kl u czojq rozpyl a ni e p n e u m oty c zn e.

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Dostowo pompy z pozycji Oó.01 jest uworunkowono wyborem przez wykonowcę systemu
rozpylonio wysokociśnieniowego. W przypodku gdyby wykonowco zdecydowoł się
zooferowoć suszornię z rozpyloniem pneumotycznym, wówczos zomiost pompy
wysokociśnieniowej noleźy dostorczyć sprężorkę wraz z osuszoczem o porometroch
wystorczojqcych no potrzeby d ostorczonego zespołu suszorni rozpyłowej.

Prosimy o podonie informocji czy dysponujq Ponstwo medium chłodzqcym, ktore mogłoby
byc użyte do chłodzenio powietrzo (np. wodo lodowa, wodo studzienna) do chłodzenia
proszku,

Od powiedź Zomowiojqc ego:
Nie. Wykonowco musi zopewnić siosowne rozwiqzonie w romoch dostowy Pzedmiotu
zomowienio.

Pozycjo l0.0l wskozuje no konieczność dostarczenia czujników w wykononiu oseptycznym,
Prosimy o informocję czy wystorczojqce jesf dostorczenie tych elementów spełniajqcych
wym o ga nio pro d ukcji sonifornel.

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Tok. Wystorczojqce jest dostorczenie tych elementów spełniojqcych wymogonio produkcji
sonitornej.
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Prol'ekt jest współfinonsowony ze środków
Europe;skiego F unduszu Slrukfuro/nego t lnwestycyjnego Unii Europelskiei

w romach projektu We/kopolskiego Regiono/ne go Programu Operocyjnego,
oś priorytetowa l - innowocyjno i konkvrencyjno gospodorko,
dziqłonie l .5. - wzmocnienie konkuren cy jności przedsiębiorstw,

poddziołonie 1.5.2. - wzmocnienie konkure ncyjnośc'i kluczowych obszorów gospodorki regionu

warunki ilamówienią
przetorg nieogroniczony w romoch postępowonio o udzieIenie zomówienio publicznego

prowodzonego no podstowie pzedmiotowych Worunków Zqmowienio no zodonie pod nozwq:
DOSTAWA ZESPOŁU SUSZARNl ROZPYIOWEJ

Prosimy o informocię, na jokim produkcie /o jokich włosnościoch) będzie dokonywony odbiór
techniczny instotocji, Rozumiemy, że no tym etopie może nie leżec w Poństwo inferesie
ujownionie jego skłodu oni włosności. Stqd prosimy o iniormocję, czy tokim produktem
referencyjnym może byc 35% koncentrot mleko odtłuszczonego.

Odpowiedź Zomowiojqcego:
lnwestor pzewiduje odbiór suszorni rozpyłowej no włosnym produkcie, będqcym
otoczkowonym koncentrotem żywych mikroorgonizmow, o suchej mosie nie większejniż30%.
No wniosek poiencjolnego wykonowcy w romoch podpisonej umowy, Zomowiojqcy moze
dostorczyć próbkę surowco, w ilości nie większej niż 1OO0 kg. wroz z wytycznymi odnoŚnie
pzygotowonio produktu bezpośrednio pzed podoniem no wieżę rozpylojqcq.

prosimy rownież o informocję, czy Wzór LJmowy będqc Zołqcznikiem nr 7 może podlegoĆ
ne gocjocio m zgo d ni e z W o r u n ko mi Za m ów i e ni o, ro zd zi oł XV l l,

W szczególności dotyczy to porogrof u B {kory umowne).

Odpowiedź Zo mowiojqcego:
Nie. Zgodnie z Rozdziołem XVll ust. 7 Worunków Zomówienio ,,Przeprowodzanie negocjocji
hondlowych może dotyczyć tych worunków ofeń, ktore podlegojq ocenie zoodnie
z krvteriami wvboru ofeń w donym postępowoniu. Zomowiojqcy może w trokcie negocjocji
przyjqc inne kryterio wyboru ofeńy, nowet jeśli nie było wprost pzewidzione w W7, jeżeli
pzemowio zo tym interes Społki.

Czy coly czas chodzi o te somo inwestycje? Bo pomiętom, ze było:
- piewsze zoproszenie
- drugo informocjo o zmionie worunków przetorgu
teraz otrzymalem kotejne zoproszenie d/o GEA, Chciałbym się wiec upewnic. Chybo, ze jest
jokiś inny powod, dlo którego przeslol mi Pon kolejny roz zaproszenie,

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Zomowiojqcy informuje, że zorówno w postępowoniu oznoczonym numerem JHJ l-PN/20ló
jok i w postępowoniu oznoczonym numerem JHJ 2-PN/20i ó pzedmiotem zomówienio jest

dostowo w(oz,z montożem i uruchomieniem zespołu suszorni rozpyłowej. Kożde z lych
postępowoń dotyczy jedynie innego projektu, z którego przedmiot zomówienio będzie
współfinonsowony.
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Europe jskiegor';'j"jl'fi lff ?:::ffi:X:#ś?ći?,ti,łu,,,Europelskiel
w rqmoch projekt u Weikopolskiego Regionoine go Progromu Operocyjnego,

:):',':ł,:",'Z:::,.':::L::.''l7l:?:::;W:,:"T§::,:::il,
poddziołonie I.5.2. - wzmocnienie konkure ncyjności kluczowych obszqrów gospodorki regionu

warunki zgmówienio
przetorg nieogroniczony w romoch postępowonio o udzielenie zomówienio publicznego

prowodzonego no podstowx,i'.i"i!l?8lJT,rl;'.łl[,l#ll,,il,3ifł" zodonie pod nozwq:

Postępowonie oznoczone numerem JHJ l-PN/20ló dotyczy Projektu wspołfinonsowonego Ze
środków Europejskiego Funduszu Strukturolnego i lnwestycyjnego Unii Europejskiej w romoch
projektu Wielkopolskiego Regionolnego Progromu Operocyjnego, oś priorytetowo l -
innowocyjno i konkurencyjno gospodorko, dziołonie '1.5. - wzmocnienie konkurencyjności
pzedsiębiorstw, poddziołonie 1.5.2. - wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszorów
gospodorki regionu.
Z kolei postępowonie oznoczone numerem JHJ 2-PN/20l ó dotyczy Projektu
współfinonsowonego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturolnego i lnwes,tycyjnego Unii

Europejskiej w romoch projektu Bonku Gospodorstwo Krojowego, lll Oś priorytetowo -
Wsporcie innowocji w pzedsiębiorstwoch, dziołonie 3.2. - Wsporcie wdrozeń wyników proc
B+R, poddziołonie 3.2.2. - Kredyt no innowocje technologiczne.

Zomowiojqcy informuje, ze pozo§toły zopisy Worunków Zomówienio, pozostojq be zmion.

Termin skłodonio i otworcio ofert równiez pozostoje bez zmion.

Niniejszy dokument stonowi integrolnq częśc Worunków Zomówienio i jest wiqżqcy dlo
wszystkich Wykonowców ubiegojqcych się o udzielenie niniejszego Zomówienio
Publicznego.

prokurent
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