Białystok, 04.09.2018 r.
4/ZO/1262/17/2018

Do wszystkich zainteresowanych

Dot.: Zapytanie ofertowe na dostawę ekstrudera laboratoryjnego wraz z oprzyrządowaniem do
wykonywania przedmieszek ( finansowanie w formie leasingu operacyjnego).
4/ZO/1262/17/2018

Pytanie 1
Zamawiający określił kierunek obrotów ślimaka na współbieżny lub przeciwbieżny –
czy dopuszczalny jest jeden kierunek – współbieżny?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza jeden kierunek przeciwbieżny albo kierunek współbieżny i przeciwbieżny.
Zgodnie z pkt. III zapytania ofertowego 4/ZO/1262/17/2018 w zakresie kryterium „parametry
techniczne” zamawiający określił, że oferta zawierająca tylko obroty ślimaków przeciwbieżne
otrzyma 0 pkt, natomiast współbieżne i przeciwbieżne - 10 pkt. Jako wymóg specyfikacji
zamawiający określił kierunek ślimaków w formie alternatywy rozłącznej, natomiast pod uwagę
będzie brany tylko kierunek obrotów przeciwbieżny albo kierunek obrotów ślimaka współbieżny i
przeciwbieżny, jako jedno z kryteriów wyboru, a zatem niedopuszczalny jest jeden kierunek
współbieżny.

Pytanie 2
Zamawiający określił maksymalne ciśnienie na 350 bar. Jakie produkty zamawiający
zamierza przetwarzać? Czy dopuszczalna jest górna granica na poziomie 100 barów?
Odpowiedź:
Zamawiający określił maksymalne ciśnienie na 350 bar. Głównym składnikiem przetwarzania
będzie polipropylen, natomiast dodatki jak szczegółowe założenia parametrów procesu stanowią
informację poufną, której zamawiający nie może ujawnić, ponieważ stanowi to tajemnicę firmy.
Ze względu na charakter prowadzonego projektu zamawiający wymaga aby maksymalne ciśnienie
wynosiło 350 bar. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający nie dopuszcza, aby górna granica
ciśnienia wynosiła 100 barów.

Pytanie 3
Proszę o wyjaśnienie dotyczące harmonogramu realizacji zamówienia, gdzie
zapisano, że umowa ma być podpisana w ciągu 60 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy o dokonaniu wyboru oraz że dostawa wraz z montażem i uruchomieniem
powinna się odbyć w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Proszę o informację czy
podane terminy są prawidłowe czy chodzi o pomyłkę?
Odpowiedź:
W zakresie harmonogramu realizacji zamówienia Zamawiający określił następujące wymagania:
„Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę sprzedaży Urządzenia z Finansującym na warunkach wynikających z oferty złożonej w odpowiedzi na Zapytanie, w terminie 60 dni od dnia
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o dokonaniu wyboru Finansującego.
Urządzenie winno zostać dostarczone, zainstalowane (wraz z pierwszym uruchomieniem oraz
przeprowadzeniem instruktażu w zakresie obsługi) oraz wydane Zamawiającemu wraz z dokumentacją na podstawie pisemnego protokołu odbioru w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
sprzedaży Urządzenia przez Wykonawcę i Finansującego, nie później jednak niż do dnia 12 grudnia
2018 r.”
Zamawiający ma obowiązek:
Zawarcia umowy sprzedaży urządzenia z finansującym w ciągu 60 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego o dokonaniu wyboru Finansującego.
Dostawy i zainstalowania urządzenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży
Urządzenia przez Wykonawcę i Finansującego, nie później jednak niż do dnia 12 grudnia 2018 r.
Podane terminy są prawidłowe. Nieprzekraczalny termin dostawy to 12 grudnia 2018r.

