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Uczestnicy postgpowania przetargowe go

Dot, przetargu nieo
w ramach projektu Nauk w Lublinie
Funduszu iomolu 6w EuroPejskiego

OS priorytetowa: i N lata 2007-2013 -

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA I MODYFIKACJA
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA

l.' Zamawiaj}cy dzialaj4c na podstawie art. 38 ustawy z dnia29 stycznia2004 r.- prawo zamowiertpublicznych
(Dz, U' 22013 r', poz. 907 ze zm.), dalejjako: ustawa pze, w odpowiedzi na pltania przekazuje ich tresi wraz
z odpowiedziami:

Pytanie I
"Czy torowisko j est juz wykonane?,,
OdpowiedZ:
Torowisko pod suwnica jest juZ wykonane.

Pytanie 2
"PoniewaZ wyst9puj? problemy techniczne w otwarciu zaNqcznikowl jest du1e
prawdopodobieristwo_ wirusa/ proszg o przeslanie zalqcznrka - przekroju r ruutu
pomieszczenie, w kt6rej bgdzie zainstalowana suwlica. Muszg otr.Sfe wysokosi
podnoszenia i wol4 przestrzehnad podtorzem, apod dachem.
Proszg o okreSlenie minimalnych prgdkoSci na podnoszeniu, jazdy w6zka , jatdy suwnicy.
Jest to wazny element gdyz wptrywa na stabilnoSd elementu zawieszorr.go ,ru haiu suwnicy.

Ja ze swej strony mogg zaproponowad :

- prgdkorici podnoszeniul opuszczaniu 4,010,7 m/min
- prgdkoSci jazdy w ozka 0 -20m1 min-falownik
- prgdko6i jazdy suwnicy 0-20 nt/min),

OdpowiedZ:

- wysokoS(' przesttzeni nad podtorzem moLna okre5lid na podstawie zal4czonego dospecyfikacji zal4cznka nr 10 - Rys. K09 - dflrnigary i wynosi ona od -1,10 m w
najniZszym punkcie do -1,7 m w najwyilszyn punkcie

- wysokoSd podnoszenia wci4gnika - 7+g m
- Prgdkosd podnoszenia dwustopniowa [m/min] - 4+6 I 017+1,5
- Prgdkosd jazdy wci4gnika dwustopniowa [m/min] - 4+6 /20+24
- Prgdkosd jazdy suwnicy dwustopniowa [m/min] -- 4+5 / lg-20



ROZW6J
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATECIA SP6JNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJ5KI FUNDUsZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Jednocze5 nie Zamawiaj 4cy modyfi kuj e :

1. zalqcznikm 2A do SIWZ - szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia:

czgSd I: Suwnica natorowa jednodZwigarowa z podtorzem i konstrukcj4 wsporczQ:

Bvlo:

Jest:

2.6
2.7
2.8 !rg4Foi6 j azdy wci?gnika dwustopniowa [m/min]

PrgdkoSd jazdy suwnicy dwustopniowa [m/min]2.9

niowa lm/minl -

ik zasllanta suwni
Zasilanie wci4gnika wykonane przewodem ochrorurym.

wieszonym na w 6zkach kabl
Polqczenia z elementami podlegajacym
wielowtvkowvch
Napi zasllanra- 400V (50H2

sterowania - max 48Y (50H2
Moc wszystkich zainstalowanych ur z}dzen rffi
Wyt4czniki kraricowe podnoszenia wci4gnika dwustopniowe (zwolnienie

zenie napgdu podnoszenia wci
Wyl4czniki kraricowe jazdy *ciaenit a
napgdu jazdy wci4gnika w poloZeniach kraf,cowvch)
Wyl4czniki kraricowe jazdy suwnicy dwustopniowe (zwolnienie i vtyNaczenie

suwnlcy po torze w
izator zny o gloSnoSci 100 dBA

2.t2.r0

ilanie wciagaika wrykonane kablem
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2.12.3

2.12.4
2.12.5
2.12.6 Moc wszvstkich zainstalowanych urzadzefl suffi
2.12.7 niki e Doon w sto

wvlaczenie napedu podnoszenia wciagnika w nolo2eniu krar[cowvm)

2.12.8 Wvlaczniki e ika n tenle I
iach krar[cowvch)

2.12.9
Wvlaczniki e dw
napedu iazdy suwnicv po torzew noloZeniach krafcnurwah)

2.r2.r0 Sygnalizator akustyczny o eloSno5ci 100 dBA
2.12.11 t-icznin eodzin praw

2. zalqczniknr 34 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametr6w technicznych i
uZytkowych dla czgsci I

Bytro:

Jest:

2.6 WysokoSi podnoszenia
wci4gnika

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferty

2.7 Prgdko6d podnoszenia
dwustopniowa lm/minl

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferty

2.8 PrgdkoSi jazdy wci4gnika
dwustopniowa fm/minl

Warunek
koniecznv

Odrzucenie
oferty

2.9 PrgdkoSi jardy suwnicy
dwustopniowa lm/minl

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferty

2.6 Wysoko66 podnoszenia
wciasnika 7+8 m

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferfw

,1 Warunek
koniecznv

Odrzucenie
oferfv

2.8 Predko56 i azdy wciasnika Warunek
konieczny

Odrzucenie
ofertydwustopniowa lm/minl

- 4+6120-24
2.9 Warunek

konieczny
Odrzucenie
ofertv
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Bylo:

Jest:

2.12 N,4cznk zasilania suwnicy Warunek
koniecznv

Odrzucenie
oferfv

2.t2.1

Zasllanie wc i4gnika wykonane
kablem zprzewodem
ochronnym, podwieszonym na
wozkach kablowvch

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferty

2.r2.2

P olqczenia z elementami
podlegajqcymi wymianie z
zastosowaniem zl4cz
wielowWkowvch

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferty

2.t2.3 Napigcie zasilania - 400V
(50H2)

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferfv

2.12.4
Napigcie sterowania - max 48V
(50H2)

Warunek
koniecznv

Odrzucenie
ofefi

2.12.5
Moc wszystkich
zainstal owany ch ur zqdzen
suwnicy - max2,2kW

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferly

2.12.6

Wyl4czniki krafcowe
podnoszenia wci4gnika
dwustopniowe (zwolnienie i
wyl1czenie napgdu podnoszenia
wci4gnika w polo2eniu
krafcowvm)

Wanmek
konieczny

Odrzucenie
oferly

2.12,7

Wyl4czniki kraricowe j azdy
wci4gnika dwustopniowe
(zwolnienie i wyl1czenie
napgdu jazdy wci4gnika w
polozeniach kraricowych)

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferty

2.12.8

Wyl4czniki kraricowe j azdy
suwnicy dwustopniowe
(zwolnienie i wyL4czenie
napgilt jazdy suwnicy po torze
w poloZeniach kraricowych)

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferly

2.12.9

Wyl4czniki kraricowe j azdy
suwnicy dwustopniowe
(zwolnienie i wylqczenie
napgdu jazdy suwnicy po torze
w poloZeniach kraricowvch)

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferty

2.12.t0 Sygnalizator akustyczny o
gloSnoSci 100 dBA

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferly

2.r2 Wyposaienie elektryczne i
dodatkowe suwnicy oraz
wymagania dotyczace
wYPosa2enia:

Warunek
koniecznv

Odrzucenie
ofertv

2.12.1 Lacznik zasilania suwnicv Warunek
koniecznv

Odrzucenie
ofertv

2.12.2
Zasilanie wciasnika
wykonane kablem z

Warunek
koniecznv

Odrzucenie
oferfy
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Drzewodem ochronnym.
podwieszonvm na w6zkach
kablowych

2.12.3

Polaczenia z elementami
podleeaiacvmi wymianie z

Warunek
koniecznv

Odrzucenie
ofertv

zastosowaniem zlacz
Wie,!awtykowych

2.12.4
Napiecie zasilania - 400V
(50IIz)

Warunek
koniecznv

Odrzucenie
oferfv

2.12.5 Warunek
koniecznv

Odrzucenie
ofertv

2.12.6
Moc wszvstkich
zainstalowanych urzadzef
suwnicy - max 2,2kW

Warunek
koniecznv

Odrzucenie
ofertv

2.12.7

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferty

2.12.8

Wvlaczniki kraricowe
iazdy wciagnika
dwustopniowe (zwolnienie i
wvlaczenie napedu iazdy
wciagnika w noloieniach
krar[cowych)

Warunek
konieczny

Odrzucenie
oferty

2.r2.9

Wylaczniki kraricowe
iazdy suwnicy
dwustoDniowe (zrvolnienie i

Warunek
koniecznv

Odrzucenie
oferty

wylaczenie napedu iazdy
suwnicy Do torze w
noloieniach kraricowvch)

2.12.10 Svgnalizator akustvcznv o
eloSnoSci 100 dBA

Warunek
koniecznv

Odrzucenie
qfertv

2.t2.lr Licznik godzin pracv Warunek
koniecznv

Odrzucenie
a&rty

czesd rI: Mikroskop opfyczny odwr6cony wrazz oprzyrz4dowaniem. - I szt.

Pytanie 3:
Czy Zamawiaj4cy do-puSci 70 dniowy termin dostawy zarniast wymaganego 30 dniowego
terminu dostawy? Podany termin dostawy jest zataott<i na skompleio*u]ri., ikonfigurowanie
i sprawdzenie sprzgtu.
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Odpowiedf:

T\' zamawiai4cy dopusci 70 dniowy termin dostawy zamiast wymaganego
30 dniowego terminu dostawy zmieni jednoczesnie warunki w umowie.

Pytanie 4:
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zasilaczkomputerowy 400W zamiast50ow? WartoSd 400W jest
v'rystarczajqco wysoka dla prawidlowego dziaNaniasprzgtu oruz jegoniezawodnoSci.

Pytanie 5:
Czy Zamawiaj4cy dopuSci kamerg o rozdzielczoSci 5 Megapikseli i szybkoSci podgl4du
lbtazu przy tej tozdzielczolci 4,4klateVs oraz maksymalnej szybkoSci podgl4du obrazu3Tklastek/s? Podane wartoSci zapev,niq plynnoSd obrazu oraz zdjgcia w wysokiej
rozdzielczo(:ci.

OdpowiedZ:

Obudowa zgodnaz wymiarmi p
zasilaczu 500W

OdpowiedZ:

o rozdzielczo6i minimum 3 Megapiksele,
c rozdzielczo66 minimum 2048x1536 pikseli,o podgl4d obrazu z prgdkosci4 min 9 klatek/ s przy pelnej rozdzierczosci.o kamera wyposazona w interfejsy Firewire tuu rmvr iub usB.
a TetxtzolcAtt nq or,-^1"- -:-^^:^ - *27,-^-1-- ,-ze wzglgdu na synchronizacjg zmikroskopem po24dane jest aby kamera

pochodzila od tego samego producenta co mikroskop tuu uyta iedykowana
do tego mikroskopu.

a
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Pytanie 6:
Czy Zamawiaj}cy zgodzi sig na mikroskop o lepszym parametrach optycznych obiektyw6w z
kondensorem o odlegloSci robocz ej 72mm?

OdpowiedZ:

Pytanie 7:
Prosimy o okreslenie iloSci kom6r do zliczania zooplanktonu wymaganej pruez
zamawnjqcego.

OdpowiedZ:

Pytanie 8:
czy zanawiajqcy zgodzi sig na kamerg o rozdzielczosci204gxr532pikseli?

OdpowiedZ:

-kondensor: apertura numeryczna min.
jasnym polu oraz kontraScie fazowvm

Jest:

s

iednoczeSnie zapis w SIWZ.

o rozdzielczoSd minimum 3 Megapiksele,
o rozdzielczo56 minimum 204gx1536 pikseli,
o podgl4d obrazu z prgdko6ci4 min 9 klatek/s przy pelnej rczdzielczosci.o kamera wyposazona w interfejsy Firewire tut rmut iub uSB.. ze wzglgdu na synchronizacie zmj
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2.1 o rozdzielczo56 minimum 3 Megapiksele.
a

o

o

Pytanie 9:
Czy Zarnawiaj4cy v,ryrazi zgodg
zawarciaumowy?

OdpowiedZ:

na wydNwenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty

pochodzlta od tego samego producenta co mikroskop lub byla dedykowani
do tego mikroskopu.

do podlaczenia kamerv do

Pytanie 10:
Czy Zamawiajqcy wytazi zgodg na wydNu?enie czasu przyst4pienia do usunigcia awarii
urz?dzeria do 48 godzinw dni robocze? @tar.4 wzoru umowy zal. ae;

OdpowiedZ:
awl

Wvkonawce.

Pytanie 11:
Czy Zarnawiajqcy wytazi zgodE na obnizenie kar za nieterminowe wykonanie umowy do
0,3o/owartosci brutto zaku;zdy dziertzwbkr? (par. 6 wzoru umowy zal.gB)

Pytanie 12:
Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na obniZenie kar za op62ruenie w usunigciu wad do 0,3olo
wynagrodzenia brutto? (par. 4 wzoruumowy zal.gB)
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Wykonawce.

Pytanie 13:
Czy Zamawiajqcy dopuSci takze mikroskop r6wnowazne, jasne oSwietlenie halogenowe o
mocy 30W o cieplej barwie Swiatla lecztak2e wraz zfiltrem wybielaj4cym wraz zdodatkow4
zapasowq 2at6wkE. i z moZliwoSci4 regulacj i natg2enia s*iuUu, ttO.y posiada takzi
ergonomi c znq gNow ic E z r e gulaci q kqta p o chyl eni a okul ar6 w?

OdpowiedZ:

Pytanie 14:

kondensor do pracy w jasnym polu oraz
,3 i odlegloSci roboczej 72 mm dostosowanej
zaledwie 3mm)?

OdpowiedZ:
Zamawiaiacy odsyla do odpowiedzi na pytanie 6.

Pytanie 15:

l7v-Zamawiaj4cy dopuSci jako r6wnowazne dostawg dwu obiektlr;v6w korygowanych na
0,I7mm do pracy w jasnym polu:

- plan fluorytowego 40x o aperturze 0,65 orczdrusieso:
- ,,suchego" plan achromat l00x o aperttxze 1,25 iubl,suchego,,plan achromat 60x o
apefiurze min. 0,7 zamiast jednego obiektywu planfluorytowego 60x?

OdpowiedZ:

Odpowiedf:

Ptozdziat

,,11.2. pkt 1) Termin skladania ofert.
1. Termin skladania ofert uplywa w dniu 12 grudnia 2014 r, o godz. 12200.,,



,,11.3. pkt 2) Otwarcie ofert.
2) otwarcie ofert jest jawne i odbgdzie sig w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. l2zl5 w siedzibieInst5rtutu Agrofizyki im' Bohdana Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul.Do6wiadczalna 4, pok. Nr 6 (sala seminaryjna).,,

ilI.

w przvgotowywanych ofertach.

W pozostalym zakresie treS6 specyfikacji pozost ajebez zmian.

'[V. 
zamawiai4cy dokonuje modyfikacji tresci srwz w powyiszym zakresie.

Kierownik Zamaw iaj qce go,

ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARoDowA srRATEctA sp6JNoScl

Zamawifi4cy wymaga potwierdzeoiu

poprzez odeslanie tre5ci jego ostatniej strony
wraz z piecz1tl<4 imienn4 i podpisem, na nr faksu: gl744 S0 67


