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Zakup realizowany będzie w ramach projektu: ,rNowy materiał polimerowy na bazie odpadów, do
produkcji trudnopalnych folii o podwyższonej wytrzymałości i niskim wpływie na środowisko
w całym cyklu życiaoo.

Nr sprawy: FZ - llsls4lli{Kol19 Katowice, drua 27.02.2019 r

DoĘczy: Wstępnego zapfiania ofertowego w ce1u ustalenia wartości zamówienia dla
planowanego postępowaniaprzetargowego na: zakup linii do rozdmuchu folii.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związkl z og)oszonym wstępnym zap1Ąaniem ofertowym do Zamawiającego
wpłynęły pytania dotyczące jego treści, na które Zamawiający podaje odpowiedz poniżej:

PYTANIE 1

', 
Jakie tworzywa będą tworzyć warstwy A, B i C i ew. przeznaczenie produkowanych folii?''

odpowiedź:

Przewiduje się stosowanie tworzyw HDPE' LDPE' LLDPE oraz PP w tym tworzywa z
recyclingu.

PYTANIE 2

,, Szerokość rnin. rękawa 100 mm. Jaki jest zakłądany maks. stopien rozdmuchu (BUR) i
oczekiwana maksyrrralna szerokośó folii oraz Z tym zwtązane odpowiednie elementy linii
(odciąg, zejście folii, nawijanie, itp.) ?''

odpowiedź:

Interesuje nas linia do prób laboratoryjnych o szerokości folii na poziomie 120 do 130mm.

PYTANIE 3

,,Czy będzie element obrotowy _ głowica lub odciąg, lub czy oba elementy będą

stacjonarne?,,

odpowiedź:

Przewidujemy elementy stacjonarne.
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PYTANIE 4

,,Co rozumieją Państwo przez zmianę grubości szczeliny - zwykle szczelinajest stała a jej
Zmlana wymaga wymiany części męskiej ustnika? ,,

Odpowiedź:

Błąd w opisie, chodzi o zmianę temperatury w głowicy.

PYTANIE 5

,,Czy ze względu na oczekiwane folie moŻe wchodzió w rachubę linia z kąpielą wodną i
rozdmuchem 

',do dołu'' w kierunku nawijaka (tzw. water quenching). W załączeniu jest

rysunek poglądowy takiej linii i linii tradycyjnej. Nawijak będzie Z-stacyjny na2 folie płaskie
(taśrny) z mozliwością nawijania rękawa?,'

odpowiedź:

Przewiduje się zakup linii tradycyjnej z rozdmuchem w górę.

W zlviązku z otrrymanymi zapytaniami i udzielonymi odpowiedziamio Zamawiający nie
przedłuża termin na składanie ofert wstępnych.

Z poważaniem

Przew odnic zqcy Komisj i Przetargow ej
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