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Warszawa, dn. 30 września 2021 r.
Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł
postępowania:

Dostawa rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnia wodno-olejową
podłączonej do systemu próżniowego.

Znak sprawy:

ZP-2401-9/21

Zamawiający:

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Tryb udzielenia
zamówienia:

Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)

Do wszystkich Wykonawców,
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, na wskazany
w postępowaniu adres e-mail, wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ).
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania, jak również treść udzielonej
odpowiedzi:
Pytanie:
„Prosimy o doprecyzowanie czy wyparka ma być wyposażona w panel sterowania
z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 5”, umożliwiającym: regulację
prędkości obrotowej, regulację temperatury łaźni, regulację ciśnienia. Wyświetlania
aktualnej i nastawionej wartości parametrów, ciśnienia, obrotów i temperatury. Bibliotekę
parametrów procesu dla różnych rozpuszczalników, możliwość definiowania własnych
parametrów procesu z możliwością transferu na USB.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby wyparka była wyposażona w panel sterowania z kolorowym
wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 5”, umożliwiającym: regulację prędkości
obrotowej, regulację temperatury łaźni, regulację ciśnienia, wyświetlania aktualnej i
nastawionej wartości parametrów, ciśnienia, obrotów i temperatury oraz bibliotekę
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parametrów procesu dla różnych rozpuszczalników z możliwością definiowania własnych
parametrów procesu i transferu na USB.

Jednocześnie informuje, iż w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą
zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostaną zamieszczone nowe załączniki:



ZP-2401-9_21 - SWZ SOPZ (aktualizacja z dn. 30.09.2021r);
ZP-2401-9_21 - Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ (aktualizacja z dn. 30.09.2021r);



ZP-2401-9_21 - Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności (aktualizacja z dn.
30.09.2021r).

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia: 06.10.2020 r. do 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.10.2020 r. do 12:10.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia: 04.11.2021r.
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