
 
 

Projekt pt. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami 

fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

 

 

 

Zakup oraz dostawa generatora dwutlenku chloru  w ramach projektu: „Utworzenie 
Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami 

fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. 

 

 

Pytania i odpowiedzi: 

 
1. Czy dopuszczacie Państwo urządzenie o masie 45kg? 

Odp.: Uwzględniając maksymalne możliwe obciążenie stropu waga urządzenia bez mediów musi wynosić 

maksymalnie 30 kg. 

 

2. Czy dopuszczacie Państwo urządzenie o wymiarach (szer. x wys. x głęb.) 1100 x 1120 x 395 mm?  
 

Odp.: Ze względu na ograniczenie miejsca w pomieszczeniu nawozowni maksymalne wymiary urządzenia muszą 

być zgodne z wymiarami określonymi z Załączniku 1 Technicznym (800x1150x900 mm). 

 

3. W SIWZ podano że przedmiotem postępowania jest dostawa i uruchomienie urządzenia. Czy zakładacie 
Państwo wykonanie montażu we własnym zakresie, czy też należy uwzględnić w ofercie montaż?  

  

Odp.: Tak, wykonanie montażu po stronie Zamawiającego. 

 

4. Kto ponosi koszt części eksploatacyjnych w czasie obowiązywania gwarancji? 

Odp.: Koszty części eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. 

 

5. Kto ponosi koszt dostawy reagentów w czasie obowiązywania gwarancji? 

Odp.: Koszt ponosi Zamawiający. 

 

6. Kto ponosi koszt wyjazdów i napraw awaryjnych – nie wynikających ze zwykłego zużycia części w czasie 

obowiązywania gwarancji? 

       Odp.: Oferent, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie dotyczącymi gwarancji. 
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7. Jakie jest średnie miesięczne zapotrzebowanie na wodę, która ma podlegać dezynfekcji? 

Odp.: Zapotrzebowanie na wodę wynosi średnio ok 360 m³. Pobór wody jest bardzo nierównomierny a stężenie 

reagentów zależne od aktualnych potrzeb. 

 

8. Obecnie na rynku istnieje tylko jedno urządzenie o masie i wymiarach spełniających warunki zapytania i 
jeden jego dystrybutor. W związku z tym prosimy o potwierdzenie: czy wymiary i masa urządzenia muszą być 
identyczne, jak w zapytaniu?  

Odp.: Parametry określone w Załączniku 1 Technicznym są doprecyzowane do lokalizacji Urządzenia i możliwego 

obciążenia stropu. Na europejskim rynku znaleźliśmy co najmniej 3 urządzenia spełniające wymogi zapytania 

ofertowego.  

 

 

 

 


