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Uczestnicy postępowania 

 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla 
Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 
Pytanie: 
Zadanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w poz. 7 „Dostawca musi 
posiadać autoryzowany przez Producenta Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny”. 
Ze względu na zadanie, które zawiera sprzęt różnych Producentów zastosowanie 
zapisu na autoryzację serwisową w jednej pozycji w danym pakiecie wskazuje wybór 
na jednego Wykonawcę i łamię zasadę równego traktowania Wykonawców. Proszę o 
umożliwienie startowania w postępowaniu większej liczbie Dostawców z gwarancją 
zapewnienia naprawy w Serwisie Producenta / wymianę urządzenia na nowe z 
zachowaniem terminów naprawy w SiWZ lub wydzielenie mieszadła do innego 
pakietu. 
Odpowiedz: 
Tak, zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego zapisu z poz. 7 zadania 2  
 
Pytanie: 
Zadanie 2 poz. 8 
Proszę o doprecyzowanie akcesoriów, które Zamawiający wymaga np. statyw, pręt, 
uchwyt do pręta, końcówka 
mieszająca. 
Odpowiedz: 
Wymagane wraz z mieszadłem akcesoria: 
1. Statyw do mieszadeł i homogenizatorów, z podstawą prostokątną, wys. minimum 
800 mm. 
2. Pręt z koń. śmigłową, 4-łopatkową. Średnica mieszadła około 50 mm, średnica 
pręta około 8 mm, długość pręta około 350 mm. 
3. Złączka krzyżowa do połączenia mieszadła ze statywem, zgodna z danym 
modelem mieszadła. 
 
Pytanie: 
Zadanie 3, poz. 1 i 2 
Proszę o doprecyzowanie rodzaju szkła – czy ma być pokryte tworzywem 
sztucznym, rodzaju chłodnicy 
pionowa/pozioma lub podanie przykładowych numerów katalogowych. 
Odpowiedz: 
Komplet szkła z chłodnicą ukośną, wersja standardowa 
 



Pytanie: 
Zadanie 3,  
Poz. 15. - czy pH-metr ma być wyposażony w czujnik temperatury ? 
Odpowiedz: 
Tak, pH-metr ma być wyposażony w czujnik temperatury 
 
Pytanie: 
Zadanie 3,  
Poz. 16 – czy konduktometr ma być wyposażony w czujnik temperatury ?. 
Odpowiedz: 
Tak, konduktometr ma być wyposażony w czujnik temperatury 
 
Pytanie: 
Zadanie 1 – Wagi, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści wagę o powtarzalności: 0,0015g oraz liniowości: +/- 
0,003g. Zaproponowane urządzenie spełnia pozostałe parametry wymagane przez 
Zamawiającego.  
Odpowiedz: 
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagi o powtarzalności: 0,0015g oraz 
liniowości: +/- 0,003g jak również wagi o parametrach określonych w SIWZ 
 
Pytanie: 
Zadanie nr 3- poz. 6 łaźnia wodna 
Czy Zamawiający dopuści  łaźnię wodną o pojemności 5,7 l? 
Czy Zamawiający dopuści moc 900 W? 
Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o wymiarach zewnętrznych dł 340 x szer 
270 x wys 205 mm i użytkowych dl. 200 x szer 100 x wys 145 mm? 
Odpowiedz: 
1. Nie dopuszczamy pojemności 5.7l. Maksymalna pojemność 3.5l. 
2. Dopuszczamy moc 900W.  
3. Nie dopuszczamy wymienionych wymiarów. Oczekujemy wymiarów zbliżonych do 
230x240mm. 
 
Pytanie: 
Zadanie nr 3- poz. 7 wytrząsarka Vortex 
Czy Zamawiający dopuści  wytrząsarkę o obrotach 0-3000 obr/min, amplitudzie 4,5 
mm, ruchu obrotowym, mocy 10 W i wadze 2,9 kg? 
Odpowiedz: 
Tak, Zamawiający dopuści wytrząsarkę o obrotach 0-3000 obr/min, amplitudzie 4,5 
mm, ruchu obrotowym, mocy 10 W i wadze 2,9 kg jak również wytrząsarkę o 
parametrach określonych w SIWZ 
 
Pytanie: 
Zadanie nr 4-  system próżniowy, głowica piezoelektryczna 
Realny termin dostawy sprzętu, ze względu na transport z USA, wynosi ok. 8 
tygodni. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 
tygodni? 
Odpowiedz: 
Tak, zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w przypadku 
zadania 4 do 56 dni od dnia zawarcia umowy 
 
 
 
 



 
Pytanie: 
Zadanie 2 – Mieszadła 
lp.1 Mieszadło magnetyczne z grzaniem 17szt 
Czy zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z płytą o średnicy 140mm? 
Odpowiedz: 
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszadła z płytą o średnicy 140mm 
 
Pytanie: 
Zadanie 2 – Mieszadła 
lp.2 Mieszadło magnetyczne 3szt 
Czy zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z płytą wykonaną ze stopu 
aluminium? 
Odpowiedz: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mieszadła z płytą wykonaną ze stopu 
aluminium.  
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