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Dotyczy czg5ci I
Pytanie I

czy doptszcza zalffes programowania wir6wki od -9 st C do +40 st. C
ia? Zahes temperatury ponizej zera maz zapewnieniem utrzymania lemperatury +4st C, poclczas

zastosowanle I ie podczas postoju wir6wki (substancji nie poddaje sig procesolryi wirowania)?

OdpowiedrZ:
Zamawiaj4cy
przedmiotu za

dopuszcza proponowane go zakresu wirowania. Zgodnie z szczeg6lovrym opisem

ienia, Zamawiajqcy wymaga temperatury zalresie prz5majmniej - 20 st C do +40 st C, ze

wzglgdu na p wane analizy, kt6re .vqymagajq wirownia w organicznych, kt6re maj4 niska

rcmperaturg

Dotyczy cz96ci

Pytanie2

Czy zamawi dopuszcza lrymiary wir6wki (wys x gt x ) 235 x 350 x 235 mm i jej wagg 12,8 kg, przs1

spehrieniu wymag,af SIWZ?

OdpowiedZ:
Zgodnie z opisem przedmiotu zam<iwienia zamawiaj4cy nie dopuszcza mikrowir6wki o

robocz4 na blacie. Zamawiaj4cy nie dopuszczapodanych wyrn ze wzglgdu na ograniczon4 prz,estrzen

wir6wki o 12,8 kg ze w zglgdu na zb54 duze sumirryczne blatu pr zez wszystkie tr z4dzenra.



oSrodkowym (R ) 21380 x g.: Zgodnie ze szczeg<1

dopuszcza w

Pytanie 4
Czy zamawiajqcy
OdpowiedZ:

ikrowir6wk:9 o wymiarach ( wys. x g1l. x .):28x36,4x26,60 cm?

JeheliPytaj4cy ierzal zapylac cry zamawiaj4cy dopuszcza ikrowir6wke o wvmiarach (wvs.
28 x36,4 x 26,60 cm : Zgodnie z szczegoLowym opisem iotu zam6 wie nia zamaw iaj qcy
mikrowir6wki o wynfarach zewzglgduna przeslrzef roboczq na blacre.

Pytanie 5
Czy zamawiajqcy
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie

ikrowir6wl,:g o wadze l2kg?

wir6wki owadze l2ks.ze na zbyt du2e sumarycnre obciqZenieblabtprzez
wszystkie
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Pytanie 6
Czy zamawiaj4cy
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy nie

i wir6 wkg z zahesem temperatury wanym od - 20 st C do + 40 st C?

takiego zakresu temperatury a.le

Pytanie 7

IWSCHICDNIEJ
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

mikrowir6wkg z maksymalnym przyspieszeniu

opisem przedmiotu zam6wienia zamawiajqcy

x gl. x szer.):

nie dopuszcza

rotach21 000 rpm dostosowany do prob6wek

n o obrotach 21 000 rpm dostosowany do

isem przedmiotu zam6wiefiia, Zamawiaj4cy
226 000 rpm.

)42x71.5 x5l cm?

wzglgdu na ogranijzone miejsce w

x 280 mm?

STRATEcTA sp()rNoScl

Pytanie 3
Czy Zamawi mikrowir6wl(g z maksymalnym przyspieszen oSrodkowym (RCF) 21380 x g?
OdpowiedZ:
Je2eli Pytaj4cy ierzal zapytac czy zamawiaj4cy dopus

roboczqna blacie.
wzglgdu na ogranJiczon4 przestrzert



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDU5Z

ROZWOJU REGIONALNEGO

\a zb\t duze sumarv czne obciahenie blatu orzez

irowania wg szybkoSci obrot6w lub RCF i jaki

Zamawrajqcy

nie mniej niZ

nie wymaga konkretnego

15000 rpm.

obroty maksymaLne ustalono na nie mniej niz

nie wymaga okreSlonej minimalnej

ustawienie urz4dzenia, jako niezaleZnego

Zamawiaj4cy nie wymaga okleSlonych parametr6w szafki wir6wk9. Zamawiajqcy wymaga, aby szafka
dostosowana byla do wagi i wymiar6w wir6wki orazzape pracy.

Pvtanie l4
Czy sterownik wif6wki musi umoZliwiad programowanie czasu pracy? Je2eh tak to, w jakim zal<resie i z
jakim krokiem?

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy nte sterownika. kt6rv umozhwia

50 ml (na prob6wfti fa
(rpm i RCF): min. 20x 2m|4x 100 ml, 6x



R
POLS WSCHIODNIEJ

srRATEcrA sPOJNoscl

parametr6w, tuqymaga tylko mirksyma
nie mniej niZ 65 000 x g.

obrot6w nie
maksymaLnego

Pytanie 19

graftcznyn

OdpowiedZ:

Zamawiaj1cy nie

Pytanie 16
Czy Zamawiajqc

od- l0 ds +40

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie zczawir6wki w zakresie temperatur od

przedmiotu ia, Zamu w iaj 4cy wy maga temp eratury w
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Pytanie 17

Jaki ma byi krok usta.wiania I programowania i RCF mikrowir6wki? W podano tylko
warto6ci maksy

OdpowiedZ:

Zamawiaj1cy nie wymaga konkretnej wartoSci kroku konkretnego
zakresu ustawieni parametr6w, wymaga tylko maksymalnych

Dotyczy czgSci

Pytanie 18

W jakim obrot6w. w iakim zakresie RCF i z jakim m programowlm programowane

parametry w

OdpowiedZ:

ia wir6wki r;zybkoobrotowej ?

Zamawiajqcy nie wymaga korrkretnej wartoSci kroku . Zamawiajqcy
zalffesu usta



Pytanie22
anie wir6wki zanie wir6wki z r
i maksyrnalnym

alnych obrotach,

tonie zgodne z
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Pytanie 23
Czy Zamawiaj
wadze 12 kg?
wysokim
iloSci aplikacji.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie
blacie oraz

blatuprzez
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Pytanie 24

rotor6w w RCF tflk1w +m.

dr6wkg. Zamawiajqcy .uqlna5a, aby szafl<abyLa

fort pracy.

do prob6wek o pojemnoSci 4 x 80ml gdyz jest

1,5 orcz 1,6 szczeg6lowego opisu rolu zamowlenla.

wyraZa zgodg na zaoferowanie wir6wki o : 26,6 x 36,4 x28 cd (!\ys x gtr x szer) i
spelnia wszystkie pozostatre

od6rodkowym RCF: do 21 380 x

dopuszcza wir6wki o podanych wymiarach wzgl gdu na o gr aniczon4 pr ze $tr zeli. r ob o cz4 na

iaj4cy nie dopuszcza wir6wki o wadze 12 ze w zgTgdu na zb7,t duze sum4ryc zne obciqhenie

wz4dzeria.

Czy Zamawiaj wyrnaga zlohenia ofefi na homogeni noZowy wraz z petnym wyposazeniem clo
nomogemzacJr
OdpowiedZ:

o pojernnoSci od 10 do 150 ml?

Zanawiaj1cy zlohenia ofefi zpelnym wyposazeni zgodnie zSIWZ.

Zamawiaj4cy wymaga potwierdzenia o

poprzez odeslanie treSci

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy Wfuila zgodg na zaoferowanie rotora
jest to zgodne z p[rnkteml .5 szczeg6lowego opisu przedmiotu

Zamawiaj4cy nie wyraha zgody na zaoferowanie rotora k4tovl

mania niniejszego pisma

nr faksu: 81 744 50 67wr^zz piecz4tk4 imienn4 i podpisem,


