
 
 
 

KOMUNIKAT NR 2   

z dnia 24.05.2021r. 

 

W związku z wszczętym postępowaniem nr 1/2021/0786 z 07.05.2021r. w zakresie zakupu, 

dostawy (zgodnie z  DDP INCOTERMS 2010), instalacji i uruchomienia instalacji 

pilotażowej służącej do hybrydowego prostowania blach gorącowalcowanych dot. 

projektu pt.  „Innowacyjna hybrydowa technologia prostowania blach gorącowalcowanych” 

(nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0786/18), współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju nr: 5/1.1.1/2018),  

niniejszym następuje doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego.  

W związku z pytaniami oferentów o szczegóły techniczne dotyczące zapytania ofertowego, 

poniżej publikujemy odpowiedzi do zadanych pytań. 

1. Pytanie (P):Czy szafy sterownicze mogą pozostać w obecnej lokalizacji czy muszą 

zostać przeniesione wraz z nowymi szafami sterowniczymi? 

ODPOWIEDŹ (O): Zamawiający pozostawia dowolność w zakresie lokalizacji 

obecnych oraz nowych dodatkowych szaf sterowniczych. 

 

2. P: Kto jest odpowiedzialny za fundamenty pod instalację? 

O: Oferent jest odpowiedzialny za przygotowanie wstępnego projektu fundamentu. 

Realizacja projektu jest po stronie Zamawiającego. 

 

3. P: Jaki jest obecny system sterowania linią? 

O: Obecnie stosowany jest system Siemens S7. Zamawiający dopuszcza możliwość 

stosowania systemu Siemens S7 lub kompatybilnego. 

 

4. P: Czy jest dostępne do wglądu oprogramowanie systemu sterowania linią? 

O: Oprogramowanie systemu sterowania linią będzie dostępne dla zwycięzcy 

postępowania przetargowego. 

 

5. P: Jak należy przygotować miejsce na zaznaczone w załącznikach systemy 

pomiarowe? 

O: Należy pozostawić miejsce na instalację systemów pomiarowych zgodnie z 

oznaczeniami w Zalacznik_1_Aktualny_layout_linii_FIMI oraz 

Zalacznik_3_Proponowany_layout_linii_FIMI. Należy pozostawić możliwość obsługi 

sygnałów z systemów pomiarowych. Systemy pomiarowe będą instalowane poza tym 

postępowaniem przetargowym. 

 



 
 

6. P: Kiedy powinna zakończyć się instalacja przedmiotu zamówienia? 

O: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 12 miesięcy od zawarcia 

umowy z wybranym Oferentem jednakże nie dłużej niż do 30.09.2022. 

 

7. P: Jaka jest odległość pomiędzy poszczególnymi słupami na hali produkcyjnej? 

O: Zamawiający wraz z komunikatem dodaje załącznik 

„Załącznik_4_aktualny_layout_linii_Fimi – schemat_kablowy” w formatach dwg i pdf. 

Plik dostępny pod adresem: https://arcelormittal-

my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-

dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I Na schemacie tym oznaczone są słupy 

znajdujące się na hali produkcyjnej. Bardzo istotną kwestią jest, by układ stołów z 

układacza do linii pakowania nie wchodził w kolizję z osią tych słupów.  

 

8. P: Czy urządzenia do obsługi (pulpity operatorskie) znajdują się po jednej stronie linii 

produkcyjnej? 

O: Tak, po jednej stronie. 

 

9. P: Czy istniejąca suwnica może poruszać się w całym zakresie długości obecnej linii 

produkcyjnej i czy będzie dostępna dla Oferenta podczas procesu instalacji? 

O: Tak, suwnica może poruszać się całym zakresie długości przedstawionym w 

dokumentach. 

 

10. P: Czy układ rozmieszczenia kabli jest dostępny? 

O: Zamawiający wraz z komunikatem dodaje załącznik 

„Załącznik_4_aktualny_layout_linii_Fimi – schemat_kablowy” w formatach dwg i pdf. 

Plik dostępny pod adresem: https://arcelormittal-

my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-

dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I Na schemacie tym oznaczone jest obecne 

umiejscowienie kabli w kanałach. 

 

11. P: Czy dostępny jest schemat instalacji hydraulicznej oraz elektrycznej? 

O: Schemat instalacji hydraulicznej oraz elektrycznej będzie dostępny dla zwycięzcy 

postępowania przetargowego. 

 

12. P: Jaka jest wymagana maksymalna wartość granicy plastyczności do wyprostowania 

przy grubości materiału 10 mm? 

O: Oferent powinien zaproponować maszynę umożliwiającą prostowanie w zakresie 

granicy plastyczności 140-900 MPa zgodnie z parametrami ujętymi w 

Zalacznik_2_Parametry techniczne linii Fimi - stan aktualny. Szczegółowe parametry 

maksymalnej wymaganej granicy plastyczności w zależności od grubości zostały 

przedstawione na rysunkach poniżej, które stanowią aktualne możliwości 

prostowania.  

https://arcelormittal-my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I
https://arcelormittal-my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I
https://arcelormittal-my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I
https://arcelormittal-my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I
https://arcelormittal-my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I
https://arcelormittal-my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I


 
 

 
Rys. 1. Maksymalna wartość granicy plastyczności w zakresie grubości 1,5-6 mm – 

stan aktualny 

 

 
Rys. 2. Maksymalna wartość granicy plastyczności w zakresie grubości 4,5-16 mm – 

stan aktualny 

 

13. P: Czy dostępny jest rysunek fundamentów, na których ma być zainstalowany 

przedmiot zamówienia? 

O: Tak, zamawiający wraz z komunikatem udostępnia rysunki istniejących 

fundamentów. Pliki dostępne pod adresem: https://arcelormittal-

my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-

dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I 

https://arcelormittal-my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I
https://arcelormittal-my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I
https://arcelormittal-my.sharepoint.com/:f:/p/tomasz_ploszowski_arcelorint/EjiY7t5VaU5CoySeBgfIf54BD-dxLd36VyDk1UsOcH8Mmw?e=lU4G4I


 
 
Komunikat nr 2 stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania 

ofertowego. Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie. 


