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L.dz.90-0902/2224/AO/2019                                                                                 Olsztyn dn. 24.10.2019r. 

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 _3 

 

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 1  

Pytania nr 1 

Czy Zamawiający zaakceptuje autoklaw większej mocy 2400W umożliwiający osiągnięcie szybszych 

czasów programów sterylizacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytania nr 2 

Czy Zamawiający zaakceptuje autoklaw o czasach pracy od 4 do 60 minut w zależności od programu? 

Szerszy zakres czasów pracy umożliwia lepsze dostosowanie do potrzeb klienta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
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Części nr 5  

Pytania nr 3 

Czy Zamawiający zaakceptuje wirówkę o prędkości maksymalnej 18000 RPM i przyspieszeniu RCF 

24270xg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytania nr 4 

Czy Zamawiający zaakceptuje  większy wirnik horyzontalny na 4 probówki do 100 ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytania nr 5 

Czy Zamawiający zaakceptuje do wirnika 4 adaptery na probówkę 15 ml typ Falcon? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytania nr 6 

Czy Zamawiający zaakceptuje wirówkę wyposażoną w opcję wygaszacz ekranu  w zakresie 1-60 minut 

celem oszczędzania energii  w miejsce automatycznego wyłączania systemu zasilania po 8 godz. 

bezczynności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Część nr 24  

Pytania nr 7 

Czy Zamawiając zaakceptuje homogenizator o skokowej regulacji prędkości w zakresie 8500-30000 

rpm? 
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Odpowiedz: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. 

 

Pytania nr 8 

Czy Zamawiający zaakceptuje homogenizator z wymiennymi nożami: 

1. nóż z ząbkowaną końcówką śr. 10 mm, dłg 115mm ze stali nierdzewnej do homogenizacji w 

probówkach 15 – 50ml 

2. nóż ze stali nierdzewnej do homogenizacji w mikro-probówkach śr 5 mm, dłg 50mm z 

płaską końcówką 

Odpowiedz: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. 

 

Część nr 30  

Pytania nr 9 

Czy zamawiającemu chodzi o szafę metalową laboratoryjną czy szafę termostatyczną? 

Odpowiedz: 

Zamawiający uprzejmie informuję, że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie szafy 

termostatycznej jednodrzwiowej. Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

zostanie udostępniony na stronie Zamawiającego: www.uwm.edu.pl/zamowienia 

 

   

        Z poważaniem 

                                                                                                                   PROREKTOR 

                                                                                                                  prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski 

 

 

Sporządziła: Anna Opalach 


