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Lipno 21.07.2014rok 

Do wszystkich zainteresowanych: 
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 
 
Dotyczy: Dofinansowania projektu: „Wzrost konkurencyjności dla firmy WIKSBUD 
Sp. z o.o., wymiana węzła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkcji 
wyrobów betonowych i żelbetowych” 
 
 

WIKSBUD Sp. z o.o. nawiązując do wysłanych zapytań na zakup fabrycznie nowej 
wibroprasy do produkcji wyrobów betonowych i zapisów pkt. 7 ppkt 7.4 poniżej udziela 
odpowiedzi na zadane pytania: 

 
1)Pytanie: Oczekiwana wydajność maszyny w odniesieniu do przykładowego 

produktu np. bloczki o wymiarach xx?xx?xx? cm  
Odpowiedź: oczekiwana wydajność na poziomie min. 4 tys. szt. /8 h przy bloczkach 

o wymiarach 38x24x14 
 
2)Pytanie: maksymalny wymiar produktu , którego produkcja jest planowana? 
Odpowiedź: wibroprasa z przeznaczeniem dla małej prefabrykacji.  
 
3)Pytanie: stojaki na palety produkcyjne – czy oferta ma obejmować dostawę ilości 

zabezpieczającej dzienną produkcję (8h) , czy jeden segment, który będzie wzorem dla 
wykonania potrzebnej ilości we własnym zakresie ?? 

Odpowiedź: Dostawa stojaków niezbędna dla dziennej produkcji  
 
4)Pytanie: czy oferta ma obejmować także dostawę palet produkcyjnych w ilości 

niezbędnej dla zabezpieczenia dziennej produkcji , czy paletę wzorcową służącą do 
wykonania potrzebnej ilości we własnym zakresie? 

Odpowiedź: Dostawa palet niezbędna dla dziennej produkcji 
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5)Pytanie: czy oferta ma obejmować cenę formy lub form na planowane produktym 
jeśli tak to proszę o podanie wymiarów produktów? 

Odpowiedź: TAK. Proszę podać wszystkie rodzaje form z cenami jednostkowymi w 
osobnym rozbiciu.    

 
6)Pytanie: czy oferowana maszyna ma umożliwić produkcję wyrobów metodą 

jednowarstwową czy dwuwarstwową? 
Odpowiedź: zgodnie z zapisami w zapytaniu  
 
7)Pytanie: czy oferta ma obejmować również dostawę odpowiedniego urządzenia 

(widły) do zamontowania na wóżku widłowym, służącego do przenoszenia palet z gotowym 
produktem na stojaki na palety produkcyjne? 

Odpowiedź: TAK 
 

 
 
 

 
 
 


