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Dotyczy: postępowania na dostawę systemu próżniowego oraz  
mieszadeł dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 

 
 

 
Pytania dotyczą zadania nr 2 
 

1.Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach platformy 30x28,5cm? 
 

Odpowiedź: 
 
Tak, Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach platformy 30 x 28,50 cm 

 
2.Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o zakresie prędkości od 100 do 

500rpm? 
 
Odpowiedź: 

 
Nie, Zamawiający nie dopuści wytrząsarki o zakresie prędkości od 100 do 500 

rpm 
 

3.Czy Zamawiający udostępni pliki niezbędne do złożenia oferty w wersji edy-
towalnej? 

 

Odpowiedź: 
 

Tak, na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni pliki w wersji edytowal-
nej niezbędne do złożenia oferty. 

 

 
4.Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację SIWZ punkt 4 ad. 1) – „(...)co 

najmniej jedną dostawę aparatury będącej przedmiotem zamówie-
nia o wartości brutto nie mniejszej niż(...)" – na „„(...)co najmniej 
jedną dostawę aparatury lub urządzeń medycznych o wartości 

brutto nie mniejszej niż 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację SIWZ pkt. 4 



 

 

 

 

WYDZIAŁ CHEMII 

 
SEKCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA WYDZIAŁU CHEMII 
ul. F. Joliot-Curie 14 
50-383 Wrocław 
 
tel. +48 71 375 74 33 | +48 71 375 73 02 
 
finanse@chem.uni.wroc.pl | www.chem.uni.wroc.pl 

-„ co najmniej jedną dostawę urządzeń laboratoryjnych będących przedmio-

tem zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż:” 
 
5.Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację SIWZ punkt 4 ad. 1) – „2 

500,00 PLN – dla zadania 2". Uważamy, że wymagania postawione przez 
Zamawiającego w tym zakresie są nieadekwatne do urządzenia oraz cen, 

w jakich są sprzedawane przez co wielu Wykonawców nie weźmie udziału 
w postępowaniu, mimo bardzo korzystnych cen urządzeń. 

 

Odpowiedź: 
 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką modyfikację  
 
6. Czy Zamawiający akceptuje możliwość zmiany parametrów w specyfikacji 

wytrząsarki  
Laboratoryjnej na następujące: 

- regulacja szybkości obrotów: płynna , w zakresie 0-200 rpm 
- wymiary płyty: ok 20 x20 cm 
 

Odpowiedź: 
 

Tak, Zamawiający akceptuje taką zmianę parametrów. 
       
 

                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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