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Dot. Dot, przetargu

w ramach projektu
Funduszu Rozwoju

na: Dostawg wyposaienia do Instyfufu
Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrolizyki P

oraz Bud2etu Pafstwa w ramach Ploqramu
OS priorytetowa: I zesna Gospodarka / dzialanie I.3. Wspieranie Innowacji" -

ASNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYC

I. Zamawiajqcy na podstawie art. 38 ustawy z dnia29
(Dz. U. 220L3 r.,

z odpowiedziami:

dotycz4ce czgSci

907 ze zm.), dalej jako: ustawa ptrp,w

Pytanie I
Czy Zamawiaj dopuSci chlodziarki o zakresie temDeraturv
x szerokosd x
OdpowiedZ:

) 202x60 x 65 cm i spehiaj4ce

Zamawiajqcy nie puSci chlodziarki o zakresie temperatury
szerokosc x )202x60x5 cm. Zamawiaj4cy nie wy

Czy Zamawi dopuSci chlodziarkg laboratoryjnq z 5

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie dopuSci chlodziarki z 5 p6trkami
krvteria zaw arte \i' SIWZ.

Zamawiajqcy nie wyra?a zgody i podtrzymuje

UNIA EUROPEJSKA
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Lublin, 27 czerwca2014 roku

icy postqpowania przetargowego

im. B. Dobrzafskiego Potskiej Akademii Nauk w Lublinie
w Lublinie" wsp6ffinansowanego ze Srodk6w Europejskiego
reracyjnego Roru6j Polski Wschodniej na lala 2007-2013 -
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WARUNKOW ZAMOWIENIA

2004 r. - Prawo zamowieh publicznych

powiedzinapytanieprzekazujelreSf p5tafi .wraz

+2 st C do + 15 st. C, o wymiarach (wysokoSd
wymagania SIWZ?

+2 st C do + 15 st. C, o wymiarach (wysoko56 x
zgody ipodtrzymuje kryteria zawarte w SIWZ.

i zewngtrznej 202cm przy zachowaniu
wzqdzenia?h jak r6wnieZ pojemno5ci

j 202 cm. Zamawiaj4cy nie ldyraaa zgody i

temperatury pracy od +30C do +80C ? JeSli nie,

od +3oC do +8oC. Zamawiai4cy nie ]'f}raza

i (rusztami)? JeSli nie, proszg o wyja5nienie.
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Pytanie 5 czg5ci III;
Czy Zamawiaj doptszcza chlodziarki o zakresie
(wysoko56 x
SIWZ?
OdpowiedZ:

x gtgbokoSi) 202x60 x 65 cm, o

Zamawiaj4cy nie i chlodziarki o zakresie temperatury od
szeroko6i x

pozostalych

UNIA EUROPEJSKA
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ROZWOJU REGIONALNEGO

od +2 st, C do + 15 st, C, o wymiarach
100 kg i spetniaj4ce pozostale wymagania

2 st, C do + 15 st, C, o wymiarach (wysokoSi x
iaj4cy nie Wra2azgody ipodtrzymuje layteria)202x60 x 65 cm, o wadze 100 kg.

zawarte w SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiaj dopu6ci chlodziarkg laboratoryjn4 o zewngtrnrcj 202cm przy zachowaniu
pr zez Zamawiaj 4cego wymiar6w j ak r6wnie2 poj emnoSci urz4dzenia?

nle,

dopuSci chlodziarki o wvsoKoscr zewne j 202cm. Zamawiaj1cy nie vryraAa zgody i
podtrzymuje

Pytanie 7:

iazawarte w SIWZ.

Czy Zanrawiaj temperatury pracy od +30C do +80C ? JeSli nie,
prosz9 o wyJasnl

JeSli nie, proszg o
OdpowiedZ:
Zamawraj4cy nie

dopuSci chlodziarkg laboratoryjnq o
ie.

OdpowiedZ:
Zamawialqcy nie i chlo<lziarki o zakresie temperatury od +3og do +8oC. Zamawiaj4cy nie wyraza
zgody i Lje kryteria zzrwarte w SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawi dopuSci chLct dziarkg lab orctory jnq z 5 i (rusztami)? JeSli nie, proszg o wyjaSnienie.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie chlodziarki z 5 p6kami Zamawrajycy nie wyra?a zgody i podtrryrnuje
kryteria zawarte 

"d 
SIWZ.

110kg? JeSli nie, proszg o wyjaSnienie jakie

Zamawiaj4cy nie i chlodziarki o wadze ll0 ks. Zann 4cy nie wya4a zgody i podtrzymuje kryteria
zawarle w SIWZ.

JednoczeSnie iajqcy wskazuje, 2e nie wyraha zgody proponowane zmiany ze wzglgdu na z.lcznie
odbiegaj4ce o d wymagany ch pr ze z Zamaw iaj qce go.

Zamaw iaj4cy wymaga potwierdzenia

poprzez odeslanie tre5ci jego

Kierown ik Zamaw iajqcego,

D1rH.EI(TOR

mania niniejszego pisma

nr faksu: 81 744 50 67wraz z piecz4tk4 imienn4 i podpisem,

p dr hab. JozeJ'Horabik


