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Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów UOKiK informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) o następującej treści:
Pytanie 1
Dotyczy części IV
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia o zakresie nastawy
temperatury od 30°C do 80°C przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu
zamówienia w zakresie części IV – Myjka ultradźwiękowa dla LBG stanowi załącznik
do niniejszego pisma.

Pytanie 2
Dotyczy części II (chłodziarka laboratoryjna)
Czy Zamawiający wymaga również wyceny wnoszenia chłodziarki? Jeśli tak, proszę
o podanie jak wygląda droga wnoszenia (czy jest dostępna winda towarowa, czy wnoszenie
ma się odbyć po schodach, na którym piętrze ma być docelowo umieszczona chłodziarka oraz
wszystkie niezbędne informacje o drodze od drzwi do miejsca docelowego).
Uzasadnienie: Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwi oferentom wycenę wnoszenia jeśli
takowe jest potrzebne
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż wymaga dostarczenia
chłodziarki i ustawienia jej we wskazanym miejscu. Parter budynku znajduje się około metra
nad poziomem drogi dojazdowej (jest podjazd i schody). W budynku znajduje się winda
towarowa o wymiarach 199 x 199 x 199 cm, za windą należy przetransportować urządzenie
po poziomej powierzchni na odległość około 70 m. Po drodze występuje dwukrotnie
obniżenie sufitu do wysokości 220 cm. Pomieszczenia laboratorium znajdują się na
pierwszym piętrze budynku.
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Pytanie 3
Dotyczy części III (łaźnia wodna)
Czy Zamawiający dopuści pokrywę do łaźni wykonaną z plexi i poliwęglanu?
Uzasadnienie: do opisanej w SIWZ łaźni nie są już produkowane pokrywy ze stali
nierdzewnej, jedynie z plexi i poliwęglanu
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuści pokrywę do łaźni
wykonaną z plexi i poliwęglanu (w specyfikacji nie jest wskazany materiał wykonania
pokrywy, tylko informacja, ze ma być wykonana z nierdzewnego materiału).

Pytanie 4
Dotyczy części III (łaźnia wodna)
Zamawiający wymaga wzorcowania łaźni w 7 temperaturach. Proszę o informację czy
wzorcowanie w każdej temperaturze ma być w jednym punkcie (środek łaźni)? Jeśli nie
proszę o informację w ilu punktach w każdej z temperatur ma się odbyć wzorcowanie?
Uzasadnienie: Odpowiedź na to pytanie umożliwi oferentom prawidłową wycenę
wzorcowania
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż wzorcowanie musi być
wykonane w każdej temperaturze i musi być wykonane w jednym punkcie (środek łaźni).

Powyższe odpowiedzi stanowią integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty
należy składać do dnia 30 września 2019 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert
30 września 2019 r. godz. 11:30.
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