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Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę sprzętu laboratoryjnego
na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną z możliwością połączenia z komputerem za
pomocą portu USB lub RS232? W ramach dostawy oferujemy Zamawiający dostarczenie
kabla do przesyłania danych, kompatybilnego z wyspecyfikowanym urządzeniem.
Zamawiający ma również możliwość przenoszenia danych za pomocą dysku USB. Jeśli nie
proszę o wyjaśnienie.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ. Laboratorium z uwagi na przepisy BHP eliminuje potencjalne zagrożenia.
Pracownicy ważą substancje niebezpieczne sypkie i płynne. Chcemy uniknąć potencjalnego
zahaczenia, potrącenia i tym podobnych sytuacji.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści wagę z poziomicą manualną, ale z elektroniczną instrukcją
poziomowania urządzenia na wyświetlaczu oraz ze wskaźnikiem informującym
o konieczności wyrównania wagi? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ. Pod pojęciem „poziomica elektroniczna” Zamawiający rozumie wagę z poziomicą
manualną i z elektroniczną instrukcją poziomowania urządzenia na wyświetlaczu oraz
ze wskaźnikiem informującym o konieczności wyrównania wagi. Ponadto Wykonawca
otrzyma dodatkowe 5 punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert, w przypadku
gdy zaoferuje całkowicie automatyczną poziomicę wagi.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a 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 23 listopada 2016 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert
23 listopada 2016 r. godz. 10:30.
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