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Uczestnicy postgpowania przetargowego

Dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawg wyposaienia do Instytutu Agrofizyki im, B. Dobrza6skiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
w ramach projektu ,,Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie" wsp6tfinansowLaego ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budietu Pa6stwa w ramach Programu Operacyjnego Rozw6j Polski Wschodniej na lata 2007-2013 -
OS priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / dzialanie L3. Wspieranie Innowacif' - L-2401-4012014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA TRESCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

l. Zamawiajqcy dziataj4c na podstawie art. 38 ustawy z dnia29 slyczLia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dalej jako: ustawa pze, w odpowiedzi \a pt4alia przekazu:e ich treS6 wraz
z odpowiedziami:

Dot. cz.V - Mtynek kriogeniczny - 1 szt.

Pytanie l.
Czy Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie mlynka kriogenicznego z naczynkami o pojemnoSci 25 ml?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie dopuszcza zaoferowania mlynka kriogenicznego z naczynkami o pojemnoSci 25 ml.

Uzasadnienie: praca tylko z naczyniami o pojemnoSci do 25ml ogranicza wyb6r metodyk analitycznych,
wymagana jest mo2liwoS6 pracy znaczyniami wigkszymi, o pojemnoSci do 50ml

Pytanie 2.
Czy Zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie mlynka kriogenicznego z mikroprocesorowym sterownikiem (panel

dotykowy) i wySwietlaczem LCD?
Odpowiedf:
T,amawiaj4cy nie dopuszcza zaofero\ilania mlynka kriogeniczrego z mikroproc€soro\ilym sterorvnikiem (panel

dotykowy) i wySwietla czam I.CD

Uzasadnienie: Sterovvnik z prostlm wy6wietlaczem LED jest badAg crytelny w codziennej ng,nowej pracy

i na pervno bardziej odpo*y na pr4rpadkowe mechanicae uszkodzenia ni2 zaproponowany duzy wySwietlacz LCD z ekatrem
doWkowr,,rn

Pytanie 3.
Czy Zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie mlynka kriogenicznego ze zmienn4 czgstotliwoSci4 wibracji
w zakresie 5-15 Hz?

Odpowied,Z:
T,amawiaj4cy nie dopuszcza zaoferowania mtynka kriogenicanego zp zmienn4 czgstotliwoSci4 wibracji
wzakresieAl5Hz

Uzasadnienie: pmca w wgZszy,rn zakesie 5-15 Hz (300 - 900 uderzerVmin) zanrias wymaganych 5-30 IIz (300 - 1800

uderzerVmin) moze stanowii ograniczenie w naszych specydcmych metodykach.

Dot. cz. IX - Zestaw do hodowli ro5lin w kontrolowanych warunkach - I szt.
Pytanie 4.
Czy Zamawiaj4cy dopuSci autoklaw o temperaturze sterylizacji 126 oC?

Odpowiedi:
Z,amavwaj4cy dopuszcza autoklaw o temperaturze sterylizacji l?.f'C przy zachowaniu pozostalych parametr6w i
znienia.iednocze5nie zapis SIWZ w pkt 12.2 cz-D(.
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lizacii minimum 1300C.

W zwiazku z powyZszym zmianie ulega r6wnie2:

Ftozdzial

,,11.2. pkt l) Termin skladania ofert.
1. Termin skladania oferl uplywa w dniu 4 wrze5nia 2014 r. o godz. 12:00."

,,11.3. pkt 2) Otwarcie ofert.
2) Otwarcie ofert jest jawne i odbgdzie sig w dniu 4 wrze5nia 2014 r. o godz. 12:15 w siedzibie Instytutu
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Do5wiadczalna4, pok. Nr 6

(sala seminaryjna).

ilL

ofertach.

W pozostatym zakresie treSi specyfikacji pozostaje bezzmian.

IV. Zamawiaj4cy dokonuje modyfikacji treSci SIWZ w powyZszym zakresie.

Zamaw iaj4cy wymaga potwierdzenia otrrym an ia niniej sze go pism a

poprzez odeslanie tre6ci jego ostatniej strony

wr^zz piecz4tk4 imienn4 i podpisem, na nr faksu: 81744 50 67

Ki erownik Zamaw iaj 4c e go,

Z.
ds.

prof" dr hab.


