
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MS.0712.58.2022/D  

Dot. postępowania na „Dostawę, montaż i uruchomienie sprężarki śrubowej powietrznej  
firmy  ATLAS COPCO typu GA55VSD w siedzibie Wojskowych Zakładów Lotniczych  
Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.” 

W związku ze złożeniem zapytania przez jednego z potencjalnych Oferentów, 
przedstawiamy nasze odpowiedzi: 

1. Informuję, że aktualnie Atlas Copco produkuje model GA55VSD+ (maszyna  
o oznaczeniu bez plusa nie jest produkowana od kilku lat). 

Odpowiedź: 
W opisie sprężarki zawartym w SWZ w każdym miejscu, w którym pojawia się jej 
oznaczenie prosimy o rozumienie, iż zapotrzebowany przez Zamawiającego model to : 
GA55VSD+.  

2. Aby skalkulować koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym musimy znać 
zakładany roczny przebieg kompresora w roboczogodzinach/rok. 

Odpowiedź: 
Zakładany roczny przebieg kompresora -  2 100 godzin (obecna sprężarka  wypracowała 
w 2021 roku 2084 godzin, w 2022 do końca maja 836 godzin). 
 

3. Wymagany przez Państwa termin ukończenia zadania jest nie możliwy do realizacji. 
Oferta, która ma być złożona do 8 czerwca ma mieć termin ważności 60 dni. Mogą więc 
Państwo sfinalizować zamówienie do 8go sierpnia. Termin dostawy kompresora na dzień 
dzisiejszy to 75 dni roboczych. Do tego należy doliczyć czas na montaż  
i przeprowadzenie odbioru UDT. Samo 75 dni roboczych wymagane przez naszą fabrykę 
na dostawę maszyny liczone od 08.08. wypada na ok. 10.12.2022. Czas oczekiwania na 
odbiór UDT w Dęblinie nie jest nam znany a musimy jeszcze zainstalować kompresor. 
Ogólnie wypełnienie wymagań terminowych narzuconych z zapytaniu nie będzie możliwe 
do zrealizowania przez żadnego z potencjalnych oferentów z uwagi na termin produkcji 
fabryki Atlas Copco. 

Odpowiedź: 
Propozycja rozwiązania (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia(zmiany w umowie): 
5 miesięcy od podpisania umowy  na wyprodukowanie sprężarki, montaż i próby + czas 
od złożenia wniosku o dopuszczenie przez DT do chwili wydania pozytywnej decyzji 
dozorowej. 
 

4. Nie mamy informacji na temat przyłącza i zabezpieczenia elektrycznego jakie Państwo 
posiadacie i nie wiemy czy będzie ono odpowiednie do nowej sprężarki.  Jeśli przyłącze 
elektryczne miałoby być po naszej stronie to musimy mieć informacje dotyczące punktu, 
z którego mielibyśmy pociągnąć kabel elektryczny. 

Odpowiedź: 
Podłączenie elektryczne ze skrzynki rozdzielczej będącej w odległości około 1 m  
od miejsca posadowienia sprężarki, gniazda bezpiecznikowe BM. Sieć 
sprężonego  powietrza u Zamawiającego wykonana rurą o średnicy 100 mm. 
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