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L.dz.90-0902/2220/AO/2019                                                                                 Olsztyn dn. 23.10.2019r. 

Nr postępowania: 448/2019/PN/DZP                                   

Do wiadomości  

                 wszystkich uczestników                                         

postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr 448/2019/PN/DZP pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, 

laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w 

Olsztynie”. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI _2 

 

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 

ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane 

zapytania.     

Część nr 5 

Pytania nr 1 

W nawiązaniu do w/w postępowania składam pytanie dotyczące części nr 5: Czy Zamawiający zgodzi 

się i dopuści wirówkę laboratoryjną która posiada regulację wirowania w zakresie minimalnym od 

90RPM, skok co 1 RPM, przy czym istnieje również możliwość regulowania rzędu setek w 

przyspieszeniu, bez portu kalibracyjnego, o maksymalnym osiąganym przyspieszeniu 26480xg, bez 

funkcji automatycznego wyłączenia systemu po 8 godzinach bezczynności, spełniającą pozostałe 

wymagane parametry? Zamawiający wymaga urządzenia z wirnikiem horyzontalnym który w 

zależności od możliwości działa w znacznie niższych parametrach pracy tj. maksymalnie około 4-5 tys. 

RCF. 

Proszę o wyjaśnienie jaką funkcję wirówki z chłodzeniem opisuje parametr „port kalibracyjny” i do 

czego on ma służyć. 

Odpowiedzi: 
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Zamawiający uprzejmie informuje, że wirówka powinna mieć port kalibracyjny, który służy do 

regulacji prędkości. W związku z powyższym, zamawiający nie dopuszcza wirówki bez portu. 

 

Pytania nr 2 

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z regulacją wirowania co 50 RPM/50xg, od 100-16500 RPM? 

Odpowiedz: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Część nr 13  
Pytania nr 3 

Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wymiarach 1200 x 850 x 2450 mm lub zwiększy tolerancje 

wymiaru do 5%? 

Odpowiedz: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.    

 

Pytania nr 4 

Czy Zamawiający dopuści szybę ze szkła bezpiecznego, zabezpieczonego przed rozsypaniem szkła w 

razie zbicia? Szkło hartowane w przypadku zbicia rozpada się na drobne kawałki, które mogą ranić 

pracownika. 

Odpowiedz: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.    

 

Część nr 15  
Pytania nr 5 

Czy Zamawiający dopuści wagę precyzyjna o masie 4,3 kg? 

Odpowiedz: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
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Pytania nr 6 

Czy Zamawiający dopuści wagę precyzyjna o średnicy szalki 115 mm? 

Odpowiedz: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytania nr 7 

Czy Zamawiający dopuści wagę z szalka o wymiarach 118 mm? 

Odpowiedz: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytania nr 8 

Czy Zamawiający dopuści wagę o masie ok. 1,4 kg? 

Odpowiedz: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Część nr 27 

Pytania nr 9 

W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis: "Zapasowy zestaw matryc do prasy hydraulicznej." - 

Czy oznacza to, że w komplecie z prasą ma być jeden komplet matrycy 20mm, a oprócz tego ma być 

dostarczona dodatkowa, zapasowa kompletna matryca 20mm? 

Odpowiedzi: 

Tak, Zamawiający potwierdza że w komplecie z prasą ma być jeden komplet matrycy 20mm, a oprócz 

tego ma być dostarczona dodatkowa, zapasowa kompletna matryca 20mm. 

 

Pytania nr 10 

W projekcie umowy w par.4 pkt.2, dostawa i instalacja urządzenia ma  być wykonana przez 

przedstawiciela Sprzedawcy. Ponieważ oferowana prasa hydrauliczna nie wymaga specjalnej 
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instalacji, podłączenia ani uruchomienia, czy dopuszcza się dostawę urządzenia poz. 27 - Prasa 

hydrauliczna, za pomocą kuriera? Instalacja polega na ustawieniu prasy na stole. Nie są wymagane 

żadne dodatkowe czynności obsługowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uchyla zapisy zawarte w projekcie umowy dotyczące par.4 pkt.2. 

 
Część nr 28  

 
Pytania nr 11 

Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy mieszadło magnetyczne ma być wyposażone 

dodatkowo w zewnętrzny czujnik temperatury do pomiaru temperatury w podgrzewanej cieczy?  

Odpowiedz: 

Tak, mieszadło ma być wyposażone w zewnętrzny czujnik temperatury do pomiaru temperatury w 

podgrzewanej cieczy. 

Część nr 29  
 
Pytania nr 12 

Czy Zamawiający dopuści miernik o wymiarach 859 x 175 x 235 mm? 

Odpowiedz: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza miernika o takich wymiarach. 

 

   

          Z poważaniem 

                    PROREKTOR 

                                                                                                                           prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski 

 

 

Sporządziła: Anna Opalach 


