
 
 

          
   

 

 Rzeszów, dnia 21.10.2016 r.  

 

 Wykonawcy  

 

Dotyczy zapytania ofertowego w ramach zamówienia publicznego na dostawy nr: 3/2016/UE pn.  

„Wyposażenia hali magazynowej wysokiego składowania” w tym min: 
1) Regały magazynu wysokiego składowania – 1 kpl., 
2) Wózek czołowy – 2 kpl., 
3) Wózek systemowy VNA – 2 kpl., 
4) Wózek elektryczny unoszący się (platformowy) – 3 kpl., 
5) Nitka indukcyjna do prowadzenia wózków systemowych VNA w alei regałowej – 1 kpl., 
6) Owijarka palet – 1 kpl., 
7) System przenośników i sorter – 1 kpl. 
 

 I. W dniu 13 października 2016 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące 

toczącego się postępowania. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytania.    

 

Pytanie 1:  

W nawiązaniu do Państwa zapytania i przetargu. Do utworzenia projektu zaregałowania, przenośników                       

i sortera czy możemy prosić o udostępnienie podkładu architektonicznego magazynu w formacie *.cad? 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie dysponuje podkładem architektonicznym magazynu  w formacie *.cad. Cała dokumentacja 

budowlana magazynu posiadana przez Zamawiającego  została udostępniona na stronie internetowej 

www.rybexim.pl w zakładce Zapytania ofertowe w formie załączników do zapytania ofertowego Nr: 1/2016 

pn. „Budowa hali magazynowej wysokiego składowania ( etap I) …” 

 

Pytanie 2:  

W związku z chęcią przedstawienia oferty współpracy przy realizacji powyższego projektu proszę  

o informację czy dopuszczają Państwo zabezpieczenie słupów regałów w postaci kataforezy.  

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie dopuszczają zabezpieczenie słupów regałów w postaci kataforezy. Słupy regałów zgodnie 

załącznikiem nr 1 „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” do zapytania ofertowego,  powinny być 

ocynkowane ze stali grubości minimum 2,5 mm. 

 

 II. W dniu 21.10.2016 r.  pocztą elektroniczną wpłynęło Zapytanie do zadania pn: Zakup wyposażenia 

hali magazynowej wysokiego składowania” w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności RYBEXIM Sp. 

z o.o. Sp.k. poprzez wprowadzenie nowych usług logistycznych”,  
 

Pytanie 3:  

 

Czy dopuszczają Państwo, aby szerokość wózka unoszącego (platformowego) wynosiła 780mm?  
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Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości wózka unoszącego (platformowego) z maksimum 750 mm na 

780 mm jak proponuje potencjalny oferent. Jego szerokość powinna być zgodna z załącznikiem nr. 1 „Opis 

przedmiotu zamówienia”  do zapytania ofertowego  nr:  3/2016/UE.  

 
 

 

 Rafał Rybka  

 

                          Prezes Zarządu Komplementariuszy  


