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Radom, dn. 1 sierpnia 2017 

Odpowiedzi zamawiaj ącego na nades łane przez potencjalnych Oferentów 

pytania do Post ępowania 8/2017 sygn. MA1/07/2017. 

POZYCJA nr 1 

Tokarka CNC do toczenia d ługich wa łków z podtrzymką  regulowan ą  

Pytanie 1: „Czy Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie tokarki o d ługości toczenia 800 mm?" 

Odpowied ź  FB: Tak. 

Pytanie 2: „Proszę  o wyjaśnienie pozycji nr 11 -Przeciwrzeciono konik programowalny jako dodatkowa 

oś  ?„ 

Odpowied ź  FB: Przejazd konika programowalny jako o ś  liniowa w sterowaniu maszyny. 

Pytanie 3: „Czy dopuszcza się  zastosowanie innego zakresu średnic podtrzymki ?„ 

Odpowied ź  FB: Tak. 

Pytanie 4: ‚„Jaka powinna by ć  odleg łość  pomiędzy podtrzymkami - dotyczy podtrzymki podwójnej?" 

Odpowied ź  FB: Odleg łość  wew. pomi ędzy podtrzymkami 115mm, 

Pytanie 5: „Czy dopuszcza się  zastosowanie innej wielkości niż  MK4 kto obrotowego?" 

Odpowied ź  FB: Tak. 

Pytanie 6: „Proszę  o wyjaśnienie co oznacza: Kpi. zestaw regulowanego oporu we wrzecionie 

g łównym ?„ 

Odpowied ź  FB: Dodatkowy opór r ęcznie regulowany umo ż liwiaj ący ograniczenie g łę boko ści 

pozycjonowania detalu. 

Pytanie 7: „Czy w przypadku gdy obrabiarka wyposa żona jest w g łowicę  innq niż  VDI30 koniecznym 

jest zaoferowanie pakietu oprawek pod VDI30 czy pod typ mocowania w oferowanej maszynie?" 

Odpowied ź  FB: Pod typ mocowania w oferowanej maszynie. 
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Pytanie 8: ‚„Czy dopuszcza się  zastosowanie zakresu średnic podtrzymki 8 - 101 mm?" 
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Odpowied ź  FB: Tak. 

POZYCJA nr 2 

Tnkarka CNC 

Pytanie 1: „Czy dopuszcza się  zastosowanie innego sterowania ni ż  Siemens 840 Ds/i Fanuc?" 

Odpowied ź  FB: Nie. 

Pytanie 2: „Czy przelot wrzeciona oznacza średnicę  wewnę trzną  wrzeciona czy jest to wymiar średnicy 

d/a obróbki z prę ta?" 

Odpowied ź  FB: Ś rednica wewn ętrzna wrzeciona. 

Pytanie 3: Czy dopuszcza się  zastosowanie prowadnic tocznych?" 

Odpowied ź  FB: Nie. 

POZYCJA nr 3 

Centrum tokarsko-frezarskie 

Pytanie 1: „Proszę  o wyjaśnienie zapisu pkt 5 ‚„Uchwyt tulejowy Kitagawa 7", 6" ?„ 

Odpowied ź  FB: Uchwyt Kitagawa BB206A5 

Pytanie 2: „Czy przelot wrzeciona oznacza średnicę  wewnę trzną  wrzeciono czy jest to wymiar średnicy 

d/a obróbki z prę ta?" 

Odpowiedź  FB: Ś rednica wewn ętrzna wrzeciona. 
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POZYCJA nr 4 

Automat tokarski 

Pytanie 1: „Czy maszyna musi być  wyposażona w tzw. Oś  B - czyli uchylnq oś  suportu lub g łowicy 

umoż liwiaj gca obróbkę  pod dowolnymi programowalnymi kqtami ?„ 

Odpowied ź  FB: Wyposa żona w o ś  B. 

Pytanie 2: „Proszę  o rozwinięcie opisu 8 osi —jaka jest budowa kinematyczna obrabiarki?" 

Odpowied ź  FB: 6 osi liniowych + 2 osie C+1 o ś  B. 

Pytanie 3: „Czy dopuszcza się  ofertę  automatu o mocy 3.712,2 kW (15 min / 100 % DC)?" 

Odpowied ź  FB: Tak. 

Pytanie 4: „Czy dopuszcza się  ofertę  automatu o skoku wrzeciennika z obrotow ą  tuleją  - 180 mm?" 

Odpowied ź  FB: Tak. 
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