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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:  
„Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: 

Część 1: Doposażenie pracowni chromatografii  
Część 2: Dostawa elementów filtracyjnych do systemu filtracji wody laboratoryjnej Milli Q lub 

równoważnych 
Część 3: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 

Część 4: Dostawa urządzeń laboratoryjnych 

Część 5: Dostawa  elementów  doposażenia  podajnika  próbek  headspace TurboMatrix HS40 
Część 6: Dostawa specjalistycznych urządzeń gastronomicznych” 

 
 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od 

wykonawców w dniach: 01.06.2017 r. i 02.06.2017 r., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 

 

Zestaw I 
Część 4: Dostawa urządzeń laboratoryjnych 

 
Pozycja 13 i 14. Czy zamawiający zaakceptuje pipety automatyczne z wyrzutnikiem końcówek. 
Odpowiedź: 

Pozycja 16. Czy zamawiający zaakceptuje refraktometr w zakresie 0 – 93 BRIX. 
Odpowiedź: 

Pozycja 17. Czy zamawiający zaakceptuje alkoholomierz z podziałką 1%, w zakresie 0-100% nie występują 

alkoholomierze z podziałką 0,1%. 
Odpowiedź: 

Pozycja 18. Czy zamawiający zaakceptuję urządzenie o następujących parametrach: 

- orbita ruchu 20 mm 
- cyfrowa regulacja prędkości i czasu pracy 

- prędkość wytrząsania 200-250 rpm 
- regulacja czasu pracy 1 min – 96 godzin 

- ładowność 8 kg 

- waga urządzenia 14 kg 
- parametry elektryczne 12V; 3,2 A; 40W 

- platforma uniwersalna z regulowanymi drążkami do naczyń różnego kształtu o wymiarach 345x430x105 
mm 
Odpowiedź: Tak, akceptuję. 
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 Zestaw II 
1. Dotyczy § 5 ust. 1 Wzoru Umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie spod określonego w § 5 ust. 1 Wzoru 

Umowy obowiązku „objęcia gwarancją producenta”, asortymentu wskazanego w części 3 opisu przedmiotu 

zamówienia? 

Uzasadnienie: 

Zamawiający sam w zakresie części 3 opisu przedmiotu zamówienia wskazał, iż żąda udzielenia gwarancji 

jedynie na pozycje 42 i 43. W związku z tym, iż część 3 obejmuje w całości (również poz. 42 i 43) materiały 

zużywalne nie objęte gwarancją, Wykonawca prosi o wyłączenie tej części z zakresu obowiązku posiadania 

gwarancji producenta. W zakresie pozycji 42 i 43 stosowną gwarancję mógłby wystawić Wykonawca. 

Odpowiedź: Gwarancja obejmuje tylko pozycje: 42 i 43, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 

w części 3. 

 

2. Dotyczy § 5 ust. 5 Wzoru Umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie zastrzeżonego w § 5 ust. 5 Wzoru 

Umowy terminu naprawy w razie konieczności importu części zamiennych do 21 dni roboczych? 

Uzasadnienie: 

Obecnie termin ten wynosi 21 dni (tj. zwykłych, kalendarzowych). Przy zastrzeżeniu 14 dniowego terminu na 

zwykłą naprawę, tj. bez konieczności sprowadzania części, liczonego w dniach roboczych, termin 21 dni 

(zwykłych) jest niewiele dłuższy, a w sytuacji usterki w okresie świątecznym może okazać się wręcz krótszy. 

Nie pozwoli to zatem na przeprowadzenie skutecznej naprawy w razie konieczności importu części 

zamiennych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 


