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Uczestnicy postepowania przetargowego

Dot. Dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawg wyposaienia do Instytutu Agrofizyki im, B. Dobrzafskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
w ramach projektu ,,Centrum BadawczGlnnowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie" wsp6lfinansowLtego ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Roruoju Regionalnego oraz Bud2etu Pafistwa w ramach Programu Operacyjnego Ron6j Polski Wschodniej na l1ta 20i'1-r073 -
OS priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / dzialanie I.3. Wspieranie Innowacji" - A-2401-20/2014//PORPW.01.03.00-06-006/f l-00
CzgSC I - Fitotron wraz z wyposaieniem dodatkowym i mieszalnikiem gaz6w 3 kanalowym - 1 szt,
Cz95(. ll - LaLnia z wytrz4saniem i oprzyrz4dowaniem - I szt,
Cz95d III - Autoklaw z oprzyrz4dowaniem ,,maly"- I szt.
Czg56 IV - Autoklaw z oprzyrzqdowaniem ,,duZy"- I szt,
CzgS6 V - Suszarka z oprzyrzqdowaniem z,:biegiem wymuszooym- I szt
Czg56 VI - Suszarka z oprzyrzqd,owaniem z obiegiem naturalnym - I szt,
C2956 VII - Ciepf arka laboratoryjna z oprz,yrzqdowaniem - 2 szt.

WYJASNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZITNOWIENIA

l. Zamawiaj4cy dzialaj1c na podstawie art. 38 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
(Dz. U. 22013 r.,pou.907 ze zm.), dalej jako: ustawa pzp,w odpowiedzi na pytanie przekazuje trel( pytaft wraz
z odpowiedziami:

Dot. czgSci II

Pytanie 1:
Czy zamawiaj4cy dopuSci urzqdzenie o zakresie temperatur +5o C powyzej temperatury otoczenia do 99,9" C?

OdpowiedZ:
Zamawiai4cy informuje, 2e podane parametry w zapytaniu mieszcz4 sig w zakresie wskazanym
\il szczeg6lowym opisie przedtniotu zam6wienia przedmiotowego aparatu stanowi4cym zal4cznik nr 2B
do SIWZ, gdzie w pkt. 1.5 Zatnawiajqcy wymaga, aby ,,zakres temperatur + 5oC powy2ej temp. otoczenia
do +100oC". W zwiazku zpovtvzszym,Zamawiaj4cy podtrzymuje wymaganiazawarte w SIWZ.

Pytanie 2:
Czy zamawiaj4cy dopuSci vrzqd).enie o platformie ze sprQzytami umozliwiajqce ustawienie kolb 8 x 250mm lub
6 x 500 ml, 4 x 1000 ml?

OdpowiedZ:
Zamawiai4cv nie wymaga platformy ze sprg2ynami. Zgodnie z szczegillorym opisem zam6wienia wymaga
aby platforma wyposa2ona byla w uchwyty na kolby umoZliwiajAcymi ustawienie kolb 100 ml i 250 ml po
co naimniei 4 sztuki kaZdego rodzaju kolb. W zwi4zka z powyitszym, Zamawiaj4cy podtrzymuje
wymagania zawarte w SIWZ.

Zamaw iajqcy wyma ga potwierdzen ia otrzy mania ni niej szego pisma

poprzez odeslanie treSci jego ostatniej strony

wraz z pieczqtk4 imienn4 i podpisem, na nr faksu: 8l j44 S0 67

Kierownik Zamaw iaj qc e go,

tY-i,iEK-'['()]L

pro.f. dr hab. Jozej I{ora"bik
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