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Europelskiego Funduszu Slrukturolnego i lnwestycyjnego Unii Europelskiej
w romoch projektu Bonku Gospodorstwo Krojowego, lll Oś priorytetowo - Wsporcie tnnowocjiw przedsiębiorstwach,

dziołonie 3.2, _ Wsporcie wdrożeń wynikow proc B+R, poddziołonie 3.2.2. * Kredyt na innowocje technologiczne
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JHJ Spółko z ogroniczonq odpowiedziolnościq

JHJ 2_PN/201 ó
Gizołki, dnio 9 lutego 20ló roku

Wszvscv WvkonoWcv. ubieoojocv sie
o udzielenie zomówienio publiczneoo

DoĘczy: postępowonio o udżelenie Zomówienio Publicznego prowodzonego w trybie
przetorgu nieogroniczonego no zosodoch określonych w Worunkoch Zomowienio, którego
wortość paekroczo kwotę 209.000 euro - zgodnie z Rozpozqdzenie Prezeso Rody Ministrów
z dnio 28 grudnio 2015 roku w sprowie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stonowiqcego podstowę pzeliczonio woriości zomówień publicznych (Dz. U. z 20]5 r.,

poz,225Ą) no zodonie pod nozwq ,,DOSTAWA ZESPOŁU SUSZARNI ROZPYŁOWEJ".

Odpowiedź no zopvtonio w sprowie Worunków Zomówienio - 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:

Wydojnośc instoloc.li
czy wortośc podano w opisie (tj. 90 kglh odparowanej wody) może byc przyjęta z pewnq
toleroncjq. Jeśli tok to jokq?

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Zomowiojqcy w opisie pzedmiotu zomówienio określił minimolnq ilośc odporowonio wody
(9o kg) no godzinę pzy temperotuze wloiowej powietzo suszqcego lBO.C oroz wylotowej
75oc. oznoczo Io, że dopuszczolne jest dostorczenie suszorni o większej wydojności, o ile
spełni pozosiołe kryterio zoworte w opisie pzedmiotu zomowienio.
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Projekt jest współfinonsowony ze środków

Europeiskie9o Funduszu Strukiuro/nego itnwestycyjnego IJniiEuropelskiej

w ramach projektu Bonku Gospodorslwo Krajowe:g;,il ół priorytet1w9' yvsoorcie innowocji w przedsiębiorstwoch,

dziołonie 3.2. _Wsporcie wdrożen wyników pro."ó*i, poddziołanie 3,2,2, _ Kredyt no innowocje lechnologiczne

warunki zamówienia
przetorg nieo9roniczony w romoch postępowonio o.udlelenie zomówienio publicznego

prowodzone9óń óóortońie pzedmiotowych Worunkow_Z^omówienio no zodonie pod nozwq:

DOSTAWA ZESPOŁU SU§ZARNl ROZPYŁOWEJ

OdpowiedźZomowiojqcego: l _ _:^_^^
pzeprowodzone bod'onioloborotoryjne wykozoły lepkośc dr7nomicznq surowco no pozlomle

214 cp przy temperoturze 20 oC oroz lb3 cp pży temperoturze 30 oC, Noleży pżyjqc

Órienioc}jnq lepkość dynomicznq surowco no poziomie 25O cP,

iinkt 6 w parogrofie ,,Wymlgone parometry

wyposożenlo instoiocji w system ClP, Czy wymóg
techniczne" wskozuje

ten rownież dotyczy filtro
no koniecznośc
workowego, jeś/i

insiolocjo byłoby w toki filtr wypgsażono?

Odpowiedź Zomowiojqcego:
W pzypodku gdy konstrukcjo zespołu
isinieje możliwośc kontoktu produktu

suszorni będzie zoprojektowono W toki sposób, że

końcowego z filtromi workowymi, wymog ten

obowiqzu.ie.
Dopuszczo się jednok rozwiqzonie olternotywne z popźedzojqcym filtr workowy seporotorem

cyklonowym. W pivpoopu gdyby jego sprowność, rożumiono joko procent proszku

odzyskonego , po*i.tzo wyiotowego: wynosiło min, 9B%, filtr workowy nie musi być

wyposożony w clp.

n ifu r.a-n. go sysle m u dy sf ry b u cji

powietrzosuszqceg;. Czy dopuszczojq poństwo inny syslem dystrybucji powietrzo,

Odpowiedź Zomowiojqc ego:
lot, Zomowiojqcy dopuszczo inny system dystrybucji

w cenę dostowy zomiost systemu spirolnego,

ciepło ze strumieni powietrzo wylotowego,

Prosimy o informocjĆ', .ry d'opuszczo.iq Ponłwa dostorczenie :::,'1i:!^2?:^i3,?22,L',?!i,!,Z
.i*,Ól"r,L"łi"'irłó"ie się ekonomicznie uzosodnione), lub czy olternotYwnie do?uszczolq

ponstwo umieszczenie rekupero toro w innym mielscu procesu,

Odpowiedź Zomowioiqceto, .,. :_^.
żomowiojqcy dopuszćzo umieszczenie rekuperotoro w innym mielscu.

JHJ Spółko z ogroniczonq odpowiedzio|nościq, Nowo Wieś l l, ó3-308 Gizołki
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Prol'eki jest wspó/finonsowony ze środków
Europelskiego F unduszu Strukturolnego i lnwestycyjnego Unii Europelski'ej

w romoch proiektu Bonku Gospodorstwo Krojowego, lll Oś priorytetowo - Wsporcie innowocji w przedsiębiorstwqch,
dziołqnie 3.2. - Wsparcie wdrożeń wyników proc B+R, poddaołonie 3.2.2. - Kredyt na innowocie technologiczne

wqrunki zamowienią
Przetorg nieogroniczony w romoch postępowonio o udzielenie zomówienio publicznego

prowodzonego no podstowie przedmiotowych Worunków Zomówienio no zodonie pod nozwq:
DOSTAWA ZESPOtU SUSZARNl ROZPYŁOWEJ

Pozycjo 06.0l wskozujq no koniecznośc użycio pompy wysokociśnieniowej, o zotem pozycja
03.0l dotyczyc będzie rozpylonio wysokociśnieniowego. Prosimy o wyjaśnienie, czy i jeżeli tok
t o dl o cze g o, P o n stw o wy kl u c zojq ro zpylo ni e p n e u m otyc zn e.

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Dostowo pompy z pozycji 0ó.01 jest uworunkowono wyborem pżez wykonowcę systemu
rozpylonio wysokociśnieniowego. W pzypodku gdyby wykonowco zdecydowoł się
zooferowoć suszornię z rozpyloniem pneumotycznym, wówczos zomiost pompy
wysokociśnieniowej noleĄ dostorczyć sprężorkę wroz z osuszoczem o porometroch
wystorczojqcych no potrzeby dostorczo nego zespołu suszorni rozpyłowej.

Prosimy o podonie informocji czy dysponujq Ponstwo medium chłodzqcym, które mogłoby
być użyte do chłodzenio powietrzo (np. wodo lodowo, wodo studzienno) do chłodzenia
proszku.

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Nie. Wykonowco musi zopewnić stosowne rozwiqzonie w romoch dostowy Pzedmiotu
zomówienio.

Pozycjo l0.0l wskozuje no koniecznośc dosiorczenio czujników w wykononiu osepfycznym.
Prosimy o informocię czy wystarczojqce jesf dostorczenie tych elementów spełniojqcych
wymogonio produkcjisonitornej 

.

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Tok. Wystorczojqce jest dostorczenie tych elementów spełniojqcych wymogonio produkcji
sonitornej.

Prosimy o informację, no jokim produkcie (o jokich włosnościoch) będzie dokonywany odbiór
techniczny instolocli. Rozumiemy, że no tym etapie może nie leżec w Panstwo inleresie
ujownionie jego skłodu oni włosności. Stqd prosimy o informocję, czy taktm produktem
referencyjnym może byc 35% koncentrot mleko odtłuszczonego.
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Unia Europejska
EUropejskie FUndUsze

slruktUl-alne i lnwestycyjne

Europeiskiegor:',"l"j:';*};r:::il:3:X:#ś?ćtr",ł!i,łr,,,Europelskiei
w romach projektu Bonku Gospodorstwo Krojowego, lll Oś priorytetowo - Wsporcie'innowocji w przedstębiorstwoch,

dziołonie 3.2, - Wsparcie wdrożeń wyntkow proc B+R, poddziołonie 3.2.2. - Kredyt no innowocle technologiczne

warunki zomówieniq
Przetorg nieogroniczony w romoch posiępowonio o udzielenie zomówienio publicznego

prowodzoneg" " o,3,111f,iri!i?3iJT,.[;tl["l-'sll,,#3§ł, zodonie pod nozwq:

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

Prosimy rownież o informocję, czy Wzór Umowy będqc Załqcznikiem nr 7 może podlegoć
n e go cjocjo m zg o d ni e z W a r u n ko mi Zo m ow i e ni o, ro zd zi oł XV ll.
W szczególności dotyczy to porogrofu B (kory umowne).

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Nie. Zgodnie z Rozdziołem XVll,ust. 7 Worunków Zomówienio ,,Przeprowodzonie negocjocji
hondlowych może dotyczyc tych worunków ofeń, ktore podlegojq ocenie zaodnie
z krvleriami wvboru ofeń w donym postępowoniu. Zomowiojqcy może w trokcie negocjocji
pżyjqc inne kryterio wyboru oferty, nowet jeśli nie było wprost pzewidzione w WZ, jeżeli
pzemowio zo tym interes Spółki.

Czy coly czos chodzi o te somo inwestycje? Bo pomiętom, ze było:
- pierwsze zoproszenie
- druga informocjo o zmianie worunków przetorgu
teroz otrzymolem kolejne zoproszenie dlo GEA. Chciołbym się wiec upewnić. Chybo, ze jest
jokiś inny powod, dla ktorego przeslol mi Pan kolejny roz zaproszenie,

Odpowiedź Zomowiojqcego:
Zomowiojqcy informuje, że zorówno w postępowoniu ozńaczonym numerem JHJ l-PN/2Oló
jok iw postępowoniu oznoczonym numerem JHJ 2-PNI2O1ó pzedmiotem zomowienio jest
dostowo wrlz z montozem i uruchomieniem zespołu suszorni rozpyłowej. Kożde z lych
postępowoń dotyczy jedynie innego projektu, z którego przedmiot zomówienio będzie
wspołfinonsowony.
Postępowonie oznoczone numerem JHJ ]-PN/20l6 dotyczy Projektu współfinonsowonego ze
środków Europejskiego Funduszu Strukturolnego i lnwestycyjnego Unii Europejskiej w romoch
projektu Wielkopolskiego Regionolnego Progromu Operocyjnego, oś priorytelowo l -
innowocyjno i konkurencyjno gospodorko, dziołonie 1.5. - wzmocnienie konkurencyjności
pzedsiębiorsiw, poddziołonie 1.5,2. - wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszorów
gospodorki regięnu.
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Europe;skiegor'fj"jlf ;i,nr:::;33:X:ł:ś?ći',#i,łu,,,Europe;sklel
w romoch projektu Bonku Gospodorslwo Krojowego, lll Oś priorytetowo - Wsporcie innowocji w przedsiębiorsfwoch,

działonle 3.2. - Wspqrcie wdrożeń wynikow proc B+R, poddziołanie 3.2.2. - Kredyf no innowocje lechnologiczne

warunki ząmówienia
Przetorg nieogroniczony w romoch postępowonio o udzieIenie zomówienio publiczne9o

prowodzonego no podstowie przedmiotowych Worunków Zomówienio no zodonie pod nozwq:
DOSTAWA ZESPOŁU SUSZARNl ROZPYŁOWEJ

Z kolei postępowonie oznoczone numerem JHJ 2-PN/20l6 dolyczy Projektu
współfinonsowonego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturolnego i lnwestycyjnego 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, że pozostoły zopisy Worunków Zomowienio, pozostojq be zmion.

Termin skłodonio i otworcio ofert rowniez pozostoje bez zmion.

Niniejszy dokument stonowi integrolnq część Worunków Zomowienio i jest wiqżqcy dlo
wszystkich Wykonowcow ubiegojqcych się o udzielenie niniejszego Zomówienio
Publicznego.

!
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