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Dotyczy: postępowania na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wy-
działu Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 
Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 

 
 
 

Zadanie 8 
 

Pytanie:  

Dla zadania 8 ("Mieszadła mechaniczne") w pierwszym punkcie 
specyfikacji technicznej Zamawiający określił "Moc silnika 

(wejściowa/wyjściowa): 104/74 W" i wskazał urządzenie spełniające 
wymogi. Parametr został określony jako wartość precyzyjna, nie dając 

możliwości odstępstwa. Dla wskazanego urządzenia moc wejścia / wyjścia 
silnika wynosi 105/75 W. Czy można prosić o doprecyzowanie lub 

dopuszczenie w/w parametru. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza moc wejścia / wyjścia silnika 105/75 W 
 
 

 
Zadanie 1 

 

Pytanie:  

Dla zadania 1 ("Mieszadło magnetyczne z grzaniem i kontrolą tempera-

tury") w drugim punkcie specyfikacji technicznej Zamawiający określił 
"Dokładność prędkości" na +/- 1°C, parametr ten jest niemożliwy do speł-

nienia ze względu na niezgodność jednostek. Zwyczajowo określą się w/w 
jako procent nastawionych parametrów. W przypadku wskazanego rozwią-

zania wynosi on ±2 %. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dokładno-
ści prędkości ±2 %? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie 
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Pytanie:  

Dla zadania 1 ("Mieszadło magnetyczne z grzaniem i kontrolą 
temperatury") w szóstym punkcie specyfikacji technicznej Zamawiający 
określił "Dokładność temperatury płyty" jako +/- 1°C. Dla wskazanego 

urządzenia ta wartość wynosi ±5 °C. Czy Zamawiający dopuści 
rozwiązanie z wartością "Dokładności temperatury płyty" ±5 °C? 

 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

 
 

Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 07.12.2020 r. 
 
 

Zadanie 1 
 

Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści urządzenia o zakresie temperatury grzania tempera-
tura pokojowa – 340 st C? 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o takim zakresie temperatury grzania 

 
Zadanie 3 

Pytanie:  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu energii 550 W? 
Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o takim zużyciu energii 
 
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 

 
Termin składania ofert: do 11 grudnia 2020 r. do godz. 10.00 

Termin otwarcia ofert: w dniu 11 grudnia 2020 r o godz 11.00 
    
 

 
                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 
 
             dr. Bartosz Szyszko 

 


