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Uczestnicy postępowania 

 
 

Dotyczy: postępowania przetargowego na sukcesywna dostawę urządzeń 
laboratoryjnych 
 

 
Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 

 
 
Pytanie dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ 

 
W związku z naszym zainteresowaniem odnośnie postępowania nr 

WCH.2420.10.2017.HS na dostawę urządzeń laboratoryjnych, a w szczególności 
dot. zadania 2 (termostat cyrkulacyjny (cyrkulator, chiller laboratoryjny)) mam 
pytanie odnośnie bardzo istotnego parametru, którego nie ma w specyfikacji 

urządzenia tj. jaka jest wydajność chłodnicza (moc chłodzenia) w wymaganych 
temperaturach pracy? 

 
Odpowiedź: 

Wydajność chłodzenia w temperaturach 15/0/-5 stopni Celsjusza  powinny 
Wynosić co najmniej 0,22kW/0,18kW/0,99kW. 
 

Pytanie dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ zadanie 3 ( oba piece) 
 

Czy Zamawiający dopuści w obu przypadkach urządzenie o pojemności 56 l? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza w obu przypadkach urządzenie o pojemności 56 l. 

 
Czy Zamawiający dopuszcza zakres temp. od 10°C powyżej temperatury otoczenia ? 

 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zakresu temp. od 10°C powyżej temperatury otoczenia 

w obu urządzeniach 
 

Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielczość wyświetlacza  1°C? 
 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza rozdzielczości wyświetlacza = 1°C. 
 

 
 
 

 



Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielczość wyświetlacza  0,1°C w całym zakresie 
temperaturowym? 

 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza rozdzielczość wyświetlacza 0,1°C w całym zakresie 

temperaturowym. 
 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia bez czasu letniego/zimowego, stref czasowych, 
kontrolowanych klap powietrza? 
 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzeń nie spełniających wymienionych w pytaniu 

kryteriów 
 
Czy język wyświetlacza może być polski? 

 
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z językiem wyświetlacza polskim pod 
warunkiem, że do wyboru jest także język angielski. 

 
Czy Zamawiający dopuszcza timer  do 99 h? 

 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza timer do 99 h. 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie klasy 2 jako standard w suszarkach innych 

producentów? 
 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia klasy 2 
 

Pytanie dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ zadanie 3 ( piec o poj. 53l) 
 

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 560x565x 620 mm lub 590x600x590 
mm? 

 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich wymiarów 

 
Prosimy o podanie wymaganej ilości półek? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza urządzenia z jedną półką dzielącą komorę urządzenia na dwie 

części 
 

Czy Zamawiający  dopuści wymiary wewnętrzne 400 x 345 x 440 mm ( szer x głx wys) 
lub 400x360x390 mm? 
 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich wymiarów. 

 

Pytanie dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ zadanie 3 ( piec o poj. 32l) 
 
Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 595x495x630 mm? 



 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich wymiarów. 
 
Czy Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne 400x240x320 mm? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich wymiarów. 

 
Pytanie dotyczy zad.4 poz. 2 Aparat do pomiaru temperatury topnienia 

 
Czy Zamawiający dopuści aparat do pomiaru temperatury topnienia z zakresem 
temperatury pomiaru od +30oC do +360oC? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

 
Odpowiedź: 

 

Tak zamawiający dopuści  zarówno aparat z zakresem pomiaru temperatury topnienia 
od +30°C do + 360°C jak i z zakresem od temp. pokojowej do co najmniej 300°C 

 
Czy Zamawiający dopuści aparat do pomiaru temperatury topnienia o wymiarach (dł. x 

szer. x wys.) 230 x 210 x 320 mm oraz masie 2,3 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
 

Odpowiedź: 
 
Tak zamawiający dopuści zarówno aparat o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 230 x 210 x 

320 mm oraz masie 2,3 kg jak i aparat (dł. x szer. x wys.) 180 x 240 x 190 mm oraz 
masie 2 kg  

 
Czy Zamawiający dopuści aparat do pomiaru temperatury topnienia z zasilaniem 230V, 
50 Hz, 40 W? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

 
Odpowiedź: 

Tak zamawiający dopuści zarówno aparat o zasilaniu 230V, 50Hz 40W jak i aparat o 
zasilaniu 230V, 50 Hz, 75W 
 

 
 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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