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Uczestnicy postgpowania przetargowego

Dot przetargu nieograniczonego na: Dostawg wyposazenia do Instytutu Agrofizyki im. B, Dobrzafskiego polskiej Akademii Nauk w Lublinie
w ramach projektu ,,Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublioie" wsp6lfinansowun"go ," Srodk6w Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud2etu Pafstwa w ramach Programu Operacyjnego Roa6j Polski Wscnodniel na lata 20o7-2013 -
OS pri0rytetowa: I Nowoczmna Gospodarka / dzialanie I.3. Wspieranie Innowacif' - A-2401-ll201s//pORpW.01.03.00-06-006/11-00

WYJASNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH wARUNKow ZAMowIENIA
l. Zamawiaj4cy dzialajqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. - Prawo zam6wiefl publicznych
(Dz' U. 22013 r.,poz.907 ze zm.), dalejjako: ustawa pzp,w odpowiedzi na pytania przekazuje ich tresi wraz
z odpowiedziami:

Cze56 I: Fotopolimerowa drukarka 3D z oprzvrzadowaniem. - | szt

Pytanie 1.

Dot. Zal4czniki nr 2,{ do SIWZ, czgS(, \ pkt 7.2: Czy Zamawiaj4cy dopusz cza mniejszq rozdzielczol( drukarki
w osi Z o 1Oum zkorzyici4w osi x, y o 150um?

OdpowiedZ:
Nie, Zamawiaj4cy nie dopuSci mniejszej rozdzielczofici drukarki w osi Z o l0um z korzy5ci4 w osi x, y
o 150um. W zwi4zku zpowylszym,Zamawiaj4cy podtrzymuje wymaganiazawartew SIWZ.

Pytanie 2.
Dot. Zal4cznik nr 2,A do SIWZ, azgsc I, pkt 1.7: Czy pomieszczenie, w kt6rym bgdzie stala drukarka
i oprzyrz4dowanie do usuwania materialu podporowego jest wyposazone w przyl4cze wodno-k analizacyjne?

Odpowiedf: ^{
Tak, pomieszczeriie, w kt6rym bgdzie stala drukarka i oprzyrz4dowanie do usuwania materialu
podporowego jest wyposaZone w przyl4cze wodno-kanalizacyjne.

Pytanie 3.
Czy Zamawiajqcy moLe przedtuLry| termin skladania ofert?

OdpowiedZ:
Zamawiai4cy moLe SiTzedluLy( termin skladania ofert zgodnie z art.38 ust.6 ustawy pzp, kt6ry stanowi,
i2: ,,Jeieli w wyniku zmiany treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia- nieprowadz4cej
do zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu jest niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach' zamawiai4cy przedlala termin skladania ofert i informuje o tym wykonawc6w, kt6rym
przekazano specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia, oraz zamieszcza iniormacjg na stronie
internetowej, je2eli specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia jest udostgpniana na tej stronie.,'
JednakZe w zwiqzku z faktem, 2e nie zaistnialy okolicznoSci, o kt6rych mowa wyzej, Zamawiaj4cy
nie wyraia zgody na przedluZenie terminu skladania ofert.

Zamawiaj4cy wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma

poprzez odeslanie treSci jego ostatniej strony

wrazzpiecz1tk4 imienn4 i podpisem, na nr faksu: gl 744 50 67


