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„Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”
„Nowe barwniki funkcjonalne do zastosowań w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej oraz w
blokowaniu optycznym”
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Dnia 30.08.2010 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:
„Dotyczy Przetarg na dostawę pomp próŜniowych kod CPV: 42122450-9 pompy próŜniowe
Uprzejmie proszę o informacje czy dopuszcza się pompę próŜniową o wymiarach większych niŜ
podane w parametrach wymaganych w części I, wymiary te to: 410x150x220 mm.
Proponowana przez nas pompa ma wymiary 429x158x267 mm.
Pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami.”
Tak. Zamawiający dopuszcza pompę o podanych wymiarach.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pojemność zbiornika na olej wynosiła od 0,34-0,73 l. Mniejszy
zbiornik nie wpływa na jakość pompy, a ma wpływ na obniŜenie kosztów eksploatacji.
Tak. Zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika na olej 0,34-0,73l.
Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie pomp, które nie są wyposaŜone w zestaw
umoŜliwiający powrót skroplonego oleju z powrotem do pompy poprzez zawór balastu gazowego.
Producent zrezygnował z takiego rozwiązania z obawy o zanieczyszczenie i mniejszą Ŝywotność
pompy.
Nie. Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania przez pompę zestawu umoŜliwiającego
powrót skroplonego oleju z powrotem do pompy. Rozwiązanie to nie ma wpływu na
zanieczyszczenie pompy, natomiast ogranicza zuŜycie oleju przez co czyni pompę bardziej
wydajną. Ponadto, rozwiązanie to pozwala uniknąć przedostawania się szkodliwych oparów
oleju do pomieszczenia laboratoryjnego oraz jego zanieczyszczenia.
Prosimy o wyraŜenie zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia
wykonawcy. Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie wykazania przez wykonawcę 2 dostaw o
łącznej wartości nie mniejszej niŜ wartość przedłoŜonej oferty, ale realizowanej w zakresie sprzętu
laboratoryjnego (odpowiednio dla kaŜdej z części zamówienia).
Zamawiający nie wyraŜa zgody. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią
Wykonawcy, którzy wykaŜą się zrealizowaniem dostaw pomp próŜniowych zgodnie z opisem
poszczególnych części zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ zaproponowana w ofercie
Wykonawcy (dotyczy odpowiednio kaŜdej z części zamówienia).

