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Uczesltrrlcy postepowanla przetargowego

Dot. Dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawg wyposaienia do Instytutu Agrofizyki im. B, Dobrzariskiego Polskiej Akadenii Nauk w Lublinie
w ramach projektu ,,Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie" wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budietu Paristwa w ramach Programu Operac;yjnego Rom6j Polski Wscbodniej na lata 2007-2013 -
Of priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / dzialanie I.3. Wspieranie Innowacji" - L-240L-1612014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00

C;2956 I - Fitotron- 3 szt.
C:zqSd II - Wir6wka bez chlodzenia - 1 szt,
CrzgSd III - Autoldaw -2 szt,
C:zgSd IV - Pzeptywomierz - I szt
C:zg{6 V- Zestaw sit z wytrzqsarke - I szt.
C2966 VI - Piec do spala6 z tyglami kwarcouymi - 1 szt.
C2956 VII - Zstaw do wytwarzania lodu - 1 szt.

WYJASNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WIRUNKOW ZAMOWIENIA

l. Zamawiajqcy dziaLajqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefpublicznych
(Dz. U. 22013 r., poz. 907 ze zm.), daTej jako: ustawa pzp, w odpowiedzi na pytanie przekazuie tre56 pytahwraz
z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zamawiaj4cy wymagaj4c roz.ni4zania z chlodnicq umieszczon4 na tylnej Scianie komory roboczej zamiast na
suficie, chcial zapewne uzyskai jak najwigksz4 wysokoSi roboczqkorn6r.

Prosimy o podanie minimalnej wysoko6ci roboczej w I komorze wymaganej przezZamawiaj4cego.

OdpowiedZ:

Z,amawiajqcy wymaga aby wysoko6l robocza, w kahdej z kom6r fitob'onu wynosita milimum 70 cm w kahdym
punkcie calej powierzchni roboczej. Przez \4"/soko6i robocz? nal(iiry rozumiei odlegtoSi od dna komory
roboczej do dolnej krawgdzi panelu Swietlnego [,ED.

P'ytanie 2:

Cl,zy Zamawiaj4cy dopuSci ofertg na fitotron z chlodnicqumieszczon4 na sufrcie w ka2dej z kom6r?

OdpowiedZ:

Zamawiajycy nie dopuSci oferty na fitotron z chlodnic4 umieszczon4 na suficie w zadnej z kom6r.

Z.amawiaj4cy podtrzymuje kryteria zawarte w SIWZ.

Pytanie 3:

CLzy Zamawiaj4cy dopuSci ofertg na fitofon z komorami umieszczonyrni obok siebie?

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy nie dopuSci oferty na fitolron z komorami umieszczonyni obok siebie.

Z,amawiajqcy podtrzymuje kryteria zawarte w SIWZ.
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Pytanie 4:

Zamawial1cy wymaga wykazania przez wykonawcg posiadania wierliry i doSwiadczenia tj. w czg6ci I Wkazq
sig nalezylym wykonaniem co najmniej jednej dostawy aparatuy badawczo-naukowej (laboratoryjnej)
o wartoSci minimum 150 000,00 zlolych brutto ( w ramach jednej dosta\vy) w okresie ostatnich 3latprzed
upf"wem terminu skladania ofert, ajezeli okres prowadzenia dzialalncrScijest kr6tszy - w tym okresie.

Czry pod nazw4 ,,dostawa aparafury badawczo-naukowej (laborat,cryjnej)" Zamawiajqcy rozumie dostawg
fitotron6w?

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy informuje, ze pod nazwy ,,aparafrJra badawczo-nauk.owa (laboratoryjna)" mieszcz4 sig takZe
fitotrony.

P),tanie 5:

Czry Zamawiaj4cy dopuSci wymiary zewnQtrzne (szer. x wys. x g1.) - a8 x 57 x 65 cm?

OrilpowiedZ:

Zamawiaj1cy nie wyrala zgody i podtrzymuje kryteria zawarte w SI\\,Z.

Pytanie 6:

Ciry Zamawiaj4cy dopu6ci wymiary wewngtrzne (szer. x !yys. x g.) -230 x 170 x 340 mm?

OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy nie WraZazgody i podtrzymuje krf4eria zawarte w SI\\/2.

Pytanie 7:

C;ry Zamawraj4cy dopuSci ciq?ar 55 kg?

OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy nie Wra2a zgody i podtrzymuje krf'teria zawarte w SISTZ.

Zzmaw iajqcy wyma ga p otwierdzenia otrzyma nira niniej szego pis ma

poprzez odeslanie tre5ci.jego ostatnLiej strony

wr^zzpiecz4tk4 imienn4 i podpisem, na nr f,aksu: 81 744 50 67

Kierownik Zamaw iaj qc e go,

DVI{EK,T()R

pro_f. bik


