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Dotyczy:

Postępołrania nr 12a17 o udziełenb zanófienia prowadzonego w trybie zapytania
ofeńowego o naałie:
ohĘu dla Natów ołodlrrreyinych, prasy hermetycznej,
"Doslawa
ukladu odsysania wdy oraz un$zeń & &bbłtl', e pode$ełam zarnórienia na cztery
części: (Część1: Dostawa obĘu d§ Hdey pło&*cyiąrch, Część2: Dostawa prasy
hermetycznej, Część3: Dostawa układu odsysenia vrody, Część4: Dostawa urządzeń do
odbioru).

WYJAśN|EN|A TREŚct zAPYTA}tlA oFERTowEGo
Zamawiający dziaĘąc na podstawie Rozduiału )tV Złpytmłr Ofeńowego w postępowaniu nr 112017

pasy honmtywn$, układu odsysania wody
oraz unądzeń do odbiottl" udziela wyjaśnień treści Zapyłania Ofcńowego w odpowiedzi na niżej
pn.: ,,Dosfawa obiegu dla błatów ptodukeyjnych,

wymienione pytania Wykonawców,

Pvtanie nr

m

ianowicie:

1:

Czy możliwe jest zaofercłanie w Części nr 2 Waszega Zapytania O{ańcrłłega maszyny alternatywnej,
jednakowoż spełniającejwszystkie wyrnogi odnńnie parałnełrów produkcyjnych i technicznych?

Odpowiedź nr 1:
Zgodnie z brzmieniem Rozdzi*u lll Zapytania Ofeńowego, a t*żc rgodnb r branbnbm ZaĘcznika
nr 38 (dot. Części 2 zamór*bnia) do Zapytanb Ofertorcgo Wytorwa iest zobowĘany w ramach
Częścinr 2 zamówienia zaoferorrać dostarę urz$zenb w poataci prasy hermetycznej.
zvrliązku z powyższym zamałiający \łymąs s w rgrrach częścinr 2 zamórienia wykonawca
zaoferował urządzenie będące prasą hermetpeną o paranrctrach odpowiadających wszystkim
parametrom technbznym zawartym w Opisie Przedmiotu Zgnółianirr w trŃci ZaĘcznika nr 38 (dot.

w

Części2 zamówienia) do Zapytania Ofeńowego.

Pvtanie nr 2:
Czy możliwe jest przedłutania telminu skManła ołeń o 1 tydtbń,

zagraniczna mamy trudnościfarmalne
PLN?

w

1!*

ł. b 27.ffi.2017r. - jako firma
ugłanowieniu wadium .w walucie
f ĘĘ;

Odoowiedż Ęr,2:
Zimawiający nie wyraża zgody na przcdużenb tcrminu akhdgrŁ obtt.
Jednocześnie ZamawĘący wyiaśnia, żs zgodnb r branbnłam Zapy,tania Ofeńolvego ustanowienie

wniesienie wadium może ństąpr rarrtłet w fołmic pbnĘżncj (w pieniądzu)'ńd?asadach
szczegołowo opisanych w treściZapytania

Ofeńorego.
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Pvtanie nr 3:

Czy istnieje

w punkcie

"Kary

Umowne" maksymŃły

rffi de rrńałrcj*tąl kar

tłłtwvłnych?

Odoowiedż nr 3:
Zamawiając nie przewidujo maksymalnego limitu kar umownych w trcśei par.
stanowiącego załącznik nr 4 do Zapylania Ofertowego.
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strona internetowa https://bazakonkUrencyjnosci.funduszeeuropejskie.goV.pl
strona internetoi/g Zamłviaiągcgo,.
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6 wzoru

umowy

