Puławy, 27.10.2021r.

Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego

Znak sprawy: INS/BBA - 18/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie
nowych aparatów i urządzeń do wyposażenia pracowni
mikrobiologicznej.

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych
Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 t.j. z dnia
2021.06.24 z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców
dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – przekazuje
treść zapytania nadesłanego do w/w postępowania
wraz z
odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Część nr 1 –
laboratoryjnej

dostawa

kompletnej

chłodziarko

–

zamrażarki

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach zewnętrznych szerokość x
głębokość x wysokość: 601 mm x 618 mmx 2003 mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x
głębokość x wysokość: 601 mm x 618 mm x 2003 mm.
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Część nr 5 – dostawa kompletnej chłodziarki laboratoryjnej

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności
użytkowej 480L i pojemności brutto 500L? Dla Zamawiającego kluczowe
znaczenie ma pojemność użytkowa.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o pojemności użytkowej 480 L i
pojemności brutto 500 L.
Pytanie nr 2 :
Czy nie doszło do błędu w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. „ ze
sterowaniem mechanicznym „? Skoro chłodziarka musi posiadać zewnętrzny
cyfrowy wskaźnik temperatury to jest to sterowanie elektroniczne, nie
mechaniczne. Prosimy o odstąpienie od wymogu sterowania mechanicznego
chłodziarki.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza chłodziarkę z elektronicznym sterowaniem.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach
zewnętrznych (SxGxW) 640x 870x1994mm?
Podane wymiary obejmują
wszystkie elementy wystające, łącznie z odbojnikiem chłodziarki.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW)
640x 870x1994 mm.
Pytanie nr 4 :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zużyciu energii
5,1kW/h. Chłodziarka, którą chcemy zaproponować jest urządzeniem
przeznaczonym do profesjonalnego użycia.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o zużyciu energii 5,1kW/h.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z poziomem hałasu
53 dB?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki z poziomem hałasu 53 dB.
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Pytanie nr 6
a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?
b. Czy jest winda towarowa w budynku?
c. Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarki po schodach ?
d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne ?

Odpowiedź:
Urządzenie będzie dostarczone do Magazynu Zamawiającego (parter).
Magazyn udostępnia podjazd oraz wózek widłowy. Nie będzie konieczności
przemieszczania chłodziarki po schodach. Otwory drzwiowe dostosowane do
przyjmowania urządzeń o takich gabarytach. Nie występują inne ograniczenia
architektoniczne.

Część nr 6 – dostawa kompletnej suszarki laboratoryjnej
Pytanie:
1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach zewnętrznych szerokość x
głębokość x wysokość: 657 mm x 778 mm x 836 mm?
2.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z izolacja wykonaną z pianki
poliuretanowej i paneli próżniowych VIP? Jest to rozwiązanie nowocześniejsze
od wyspecyfikowanego.

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach zewnętrznych szerokość
x głębokość x wysokość: 657 mm x 778 mm x 836 mm.
Zamawiający dopuszcza urządzenie z
poliuretanowej i paneli próżniowych VIP.

izolacją

wykonaną

z

pianki

Część nr 9 - dostawa kompletnej zamrażarki niskotemperaturowej
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności
użytkowej 65L?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności użytkowej 65L.
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Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach
zewnętrznych (SxGxW) 882x 874x850mm?
Podane wymiary obejmują
wszystkie elementy wystające, łącznie z odbojnikiem zamrażarki i panelem
kontrolnym.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW)
882x874x850 mm. Zamrażarka niskotemperaturowa musi spełniać wymagania
podane w specyfikacji, zwłaszcza wymiarów, które są dostosowane do mebli
laboratoryjnych (szczególnie wysokość zamrażarki, która ma się znajdować
pod blatem, kompatybilna z pozostałym umeblowaniem).
Pytanie nr 3
a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?
b. Czy jest winda towarowa w budynku?
c. Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarki po schodach ?
d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

Odpowiedź
Urządzenie będzie dostarczone do Magazynu Zamawiającego (parter).
Magazyn udostępnia podjazd oraz wózek widłowy. Nie będzie konieczności
przemieszczania chłodziarki po schodach. Otwory drzwiowe dostosowane do
przyjmowania urządzeń o takich gabarytach. Nie występują inne ograniczenia
architektoniczne.

Pytania do umowy:

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu
umowy? (§ 5 ust. 5.1.1 pkt. a, b)

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar umownych od wartości netto.
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do
max. 5% wartości netto przedmiotu umowy? (§ 5 ust. 5.1.2)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie procenta naliczanej kary do
max. 5% wartości netto przedmiotu umowy
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Pytanie :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany
umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i
oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek
redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany
umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i
oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek
redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy

Signed by /
Podpisano przez:
Janusz Mirosław
Igras
Date / Data:
2021-10-27 11:33
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