
Dotyczy zapytania ofertowego nr 8 / 2019 - „Modernizacja istniejącej instalacji sortowania 
odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów PPUH „PETER” w Donaborowie gm. 
Baranów”. 
Szanowni Państwo, 
Zgodnie z punktem VII ww. Zapytania ofertowego zwracamy się z uprzejma prośbą 
o wyjaśnienie następujących zapisów Zapytania oraz Specyfikacji Technicznej. 
 

1. W opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby zakupione urządzenia były 

kompatybilne i stanowiły nierozłączny element z istniejącą już linią sortowania odpadów oraz 
wymaga, aby funcjonująca linia sortowania została rozszerzona o nowe urządzenia 
dostarczane w ramach ww. Zapytania. Aby móc w pełni odpowiedzieć na ww. wymogi 
(zwłaszcza w kontekście celów do osiągnięcia opisanych Specyfikacji Technicznej strona 4.), 
prosimy uprzejmie o przekazanie rysunków linii i schematów przepływów masowych 
przedstawiających konfigurację istniejącej linii sortowania oraz opis parametrów technicznych 
(producent, wydajność godzinowa, moce,..) poszczególnych zainstalowanych na niej aktualnie 
urządzeń technologicznych. 
 

2. W punkcie 1 (tabela) Specyfikacji Technicznej Zamawiajcy zapisał: „Zakup i montaż 

przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic”. 
a) Prosimy uprzejmie o potwierdzenie,że mówiąc o separatorze Zamawiający ma na myśli 

separator metali żelaznych, 
b) Prosimy uprzejmie o informację o jakiej „wentylacji” i „nagrzewnicach” Zamawiający 

pisze. Czy jest tu mowa o nowej wentylacji i nowych nagrzewnicach dla całej instalacji 
czyli dla całego budynku hali ? W związku z powyższym, prosimy uprzejmie o 
przesłanie planu budynku (hali) w której znajduje się instalacja technologiczna. 

 
3. Zamawiający w punkcie 8. Specyfikacji Technicznej wymaga rozbudowania instalacji 

automatyki, aby umożliwić obsługę nowych elementów zmodernizowanej instalacji. Prosimy 
uprzejmie o informację czy w aktualnie istniejącej rozdzielnicy przewidziana jest rezerwa dla 
przyszłych nowych urządzeń (jeśli tak to jaka jest jej wartość w KW) czy tez w ramach 
przedmiotu zamówienia należy wykonać nowy kompletny system automatyki dla całej nowej 
linii, w tym nową rozdzielnicę, okablowanie, stanowisko komputerowe etc.). 
 

4. W związku z powyższymi niejasnościami i oczekiwaniem na wyjaśnienia Zamawiającego, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 1 kwietnia 
2019. 


