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Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę sprzętu laboratoryjnego
dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
dotyczy Części I
Pytanie 1
Czy dopuszczą Państwo termostat z dokładnością ustawienia temperatury równą 1C
i precyzją temperatury ±0,1C?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie
urządzenia z dokładnością ustawienia temperatury równą 1C i precyzją temperatury ±0,1C,
jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie precyzji temperatury nie stawia
szczegółowych wymagań.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia w części I Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia zapis dotyczący dokładności ustawienia temperatury termostatu do kolumn, w
wyniku czego treść charakterystyki urządzenia w tym zakresie otrzymuje brzmienie:
dokładność ustawień temperatury nie gorsza niż 1C.
Pytanie 2
Kolumna Altima C18 AQ 5µm 150 x 4,6 mm została wycofana z rynku i obecnie nie jest
już dostępna/nie jest na bieżąco produkowana. Czy zatem Zamawiający dopuści jej
odpowiednik?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z treścią SIWZ dopuścił
zaoferowanie kolumny równoważnej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych,
na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w treści oferty, że zaoferowane produkty są
równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5
ustawy Pzp.), np. poprzez sporządzenie opisu zaoferowanych produktów, potwierdzającego
spełnianie wymagań określonych w SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ. Dokument
powinien zawierać minimum informacje tj. nazwa producenta i model oraz wyspecyfikowane
parametry i funkcjonalność.
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
jednak ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert
i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy
składać do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 18 sierpnia
2016 r. godz. 11:30.
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