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DO WYKONAWCÓW 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę urządzeń 

laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach  w podziale na 7 części zamówienia” 
Numer ogłoszenia: Nr 640095-N-2018 z dnia 2018-10-24 r. 
 
 

I  WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2 ustawy z dnia  z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 
pytania, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
1. Pytanie 1:   
Dotyczy: Części 2 zamówienia: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 
900*710*1989mm? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 
900*710*1989mm. 

 
2. Pytanie 2: 
Dotyczy: Części 2 zamówienia: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach wewnętrznych (SxGxW)  
786*585*1376mm? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowanie chłodziarki o wymiarach wewnętrznych (SxGxW) 
786*585*1376mm. 
 
3. Pytanie 3:   
Dotyczy: Części 2 zamówienia: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z zakresem temperatur 2~8℃? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie chłodziarki o węższym zakresie temperatury niż zostało to ujęte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
4. Pytanie 4:  
Dotyczy: Części 2 zamówienia: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 

Ograniczenie temperaturowe klasy 1.0 jest to ustawienie fabrycznie na 10℃ powyżej temperatury maksymalnej. 

Użytkownik sam programuje temperatury zabezpieczeń (dolną i górną) i w momencie gdy zadana temperatura zostaje 
przekroczona, zasilanie grzałek lub kompresora zostaje wyłączone. Kiedy temperatura wróci do dozwolonego 
zakresu, urządzenie wznawia prace.  
 



  

  

 

 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z elektronicznym regulatorem temperatury, w której 

fabrycznie zostały ustawione alarmy wysokiej temperatury na 10℃  i niskiej temperatury na 0℃.  

 

Jednocześnie elektroniczny termostat steruje temperaturą zgodnie z wartością temperatury wewnętrznej w celu 
sterowania uruchomieniem i zatrzymaniem pracy sprężarki, a tym samym kontroluje temperaturę we wnętrzu. Alarmy 

przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury włączają się w chwili przekroczenia temperatury 10℃ i spadku poniżej 

0℃. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie chłodziarki, w której fabrycznie ustawiono alarmy wysokiej 
temperatury na 10oC i niskiej temperatury na 0OC.  

5. Pytanie 5:   
Dotyczy: Części 2 zamówienia: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z 8 półkami drucianymi? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający wyrażą zgodę i dopuszcza zaoferowanie chłodziarki z 8 półkami drucianymi, lecz zastrzega sobie 
możliwość regulacji odległości między nimi. 

6. Pytanie 6: 
Dotyczy: Części 2 zamówienia: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez chłodziarkę otworu do wprowadzenia zewnętrznego czujnika 
temperatury. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie chłodziarki bez otworu zewnętrznego dla czujnika temperatury. 
 
7. Pytanie 7:  
Dotyczy: Części 2 zamówienia: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z elektronicznym wyświetlaczem LED bez podświetlanej 
klawiatury dotykowej pokazujący temperaturę wewnątrz chłodziarki i temperaturę otoczenia? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie chłodziarki bez podświetlenia. 
 
8. Pytanie 8:  
Dotyczy: Części 2 zamówienia: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadnice, gdzie występują co 1,5cm do 2,0cm otwory umożliwiające 
umieszczenie półek, co daje możliwość regulacji odstępu między półkami. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowanie chłodziarki z prowadnicami umożliwiającymi regulację półek. 
 
 

9. Pytanie 9:   
Dotyczy: Części 2 zamówienia: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia przez chłodziarkę pamięci wyników pomiarowych 
 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 



  

  

 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie chłodziarki bez pamięci wyników pomiarowych. 
 
10. Pytanie 10:   
W części opisowej Zamawiający informuje o podziale zamówienia na 5 części, kiedy w istocie części jest 7. Czy zapis 
należy rozumieć jako omyłkę? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający potwierdza, że w załączniku Nr 2 do SIWZ błędnie zamieścił zapis: „w podziale na 5 części zamówienia”. 
Zamawiający wprowadza prawidłowy zapis w brzmieniu: „w podziale na 7 części zamówienia”. 
 
11. Pytanie 11:   
Dotyczy: Części 7 zamówienia: dostawa komory klimatycznej do wzrostu roślin dla Zakładu Herbologii i Technik 

Uprawy Roli we Wrocławiu. 

punkt 13 specyfikacji technicznej, Zamawiający wymaga urządzenia z płynną regulacją w zakresie 0-2000 lux a 
następnie informuje o konieczności regulacji w zakresie 10%-100%. Te zapisy są ze sobą sprzeczne. Czy w związku z 
powyższym zamawiający dopuści urządzenie o zakresie intensywności oświetlenia do minimum 20000 lux i płynną 
regulacją dla każdej z półek, w zakresie 10%-100% z krokiem co 1%? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie intensywności oświetlenia do minimum 20000 lux i płynną regulacją 
dla każdej z półek, w zakresie 10%-100% z krokiem co 1%. 
 
12. Pytanie 12:   
Dotyczy: Części 7 zamówienia: dostawa komory klimatycznej do wzrostu roślin dla Zakładu Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu. 
punkt 25 specyfikacji technicznej, Zamawiający wymaga urządzenia z pamięcią rocznego zapisu danych w trybie 
online i offline. Parametry online i offline nie charakteryzują możliwości zapisu danych rocznych. Czy zamawiający 
miał na myśli formę prezentacji w/w danych, np. w formie graficznej lub liczbowej?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 12:  
Zamawiający wymaga by urządzenie miało możliwość rocznego zapisu danych w postaci graficznej lub liczbowej. 
 
13. Pytanie 13:   
Dotyczy: Części 7 zamówienia: dostawa komory klimatycznej do wzrostu roślin dla Zakładu Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu. 
W punkcie 2, Zamawiający informuje o konieczności zapewnienia wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) 
posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń (...). Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, mając na uwadze, 
że serwis tego typu urządzeń wykonywany jest przez wykwalifikowanych pracowników Oferenta i nie wymaga 
dodatkowych uprawnień? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający odstąpi od wymaganego zapisu: „posiadających uprawnienia” jednak wymaga zapewnienia przez 
oferenta wykwalifikowanego personelu do serwisu urządzenia. 
 
14. Pytanie 14:   
Dotyczy: Części 7 zamówienia: dostawa komory klimatycznej do wzrostu roślin dla Zakładu Herbologii i Technik 

Uprawy Roli we Wrocławiu. 

W punkcie 2, Zamawiający informuje, o wymaganiu pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez 
uprawnioną jednostkę. Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, mając na uwadze, że do wykonania serwisu przez 
wykwalifikowanego pracownika Oferenta nie jest wymagana autoryzowana ani uprawniona jednostka serwisowa? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Zamawiający odstąpi od wymaganego zapisu: „pełnej autoryzowanej” jednak wymaga zapewnienia przez oferenta 
obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę. 



  

  

 

 

 

 
15. Pytanie 15:   
Zadanie 1,2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 5 tyg. 
W chwili obecnej nie jest możliwa realizacja dostawy sprzętu w ciągu 2 tygodni z powodu braku na stanie 
u producenta, a obecny czas produkcji wynosi 4,5 tyg. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zgodnie z postanowieniami SIWZ. W związku ze zbliżającym się końcem roku oraz koniecznością rozliczenia 
wydatków w Dziale Księgowym, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 5 tyg.  
 
 

II  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 Niniejszym informuję, że Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 

1. ZMIANA NR 1  
Zmiana dotyczy:  Załącznik Nr 2 do SIWZ, ZESTAWIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH/FORMULARZ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH OFEROWANEGO URZĄDZENIA 
 

JEST: 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie „na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w 
Puławach w podziale na 5 części zamówienia” 
 

POWINNO BYĆ: 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie „na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w 
Puławach w podziale na 7 części zamówienia” 
 
 

2. ZMIANA NR 2  
Zmiana dotyczy:  Załącznik Nr 2 do SIWZ, ZESTAWIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH/FORMULARZ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH OFEROWANEGO URZĄDZENIA 

Część 7: dostawa komory klimatycznej do wzrostu roślin dla Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we 
Wrocławiu - wymagania dodatkowe ust. 2  
 

JEST: 
Serwis: 
- Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) 

posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 
- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej 

świadczonej przez uprawnioną jednostkę …………………………………… (należy wskazać nazwę, adres, numer tel., e-mail 
punktu serwisowego), przez minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. 

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 5 dni roboczych od 
momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do 
max. 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy; 

 

POWINNO BYĆ: 
- Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) 

posiadających odpowiednie umiejętności do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 
- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną 

jednostkę …………………………………… (należy wskazać nazwę, adres, numer tel., e-mail punktu serwisowego), przez 
minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. 

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 5 dni roboczych od 
momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do 
max. 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy; 

 
 
 
 
 

Otrzymują: 



  

  

 

 

 

- Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ 
 

Zamieszczono: 
-  strona internetowa Zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń  Zamawiającego  
     
                     
 
 
 
                  Specjalista                                                                                Pełnomocnik                                                                                                                                                 
                Katarzyna Plis                  Agnieszka Stawarz                                                              
…………………………………                                                ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                                         /zatwierdził/  


