Szczecin, dnia 20.03.2017r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ
Z
WYMAGANYMI
KONTROLAMI,
MATERIAŁAMI
ZUŻYWALNYMI
I EKSPLOATACYJNYMI ORAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ KONIECZNYCH DO
WYKONANIA BADAŃ”
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Pytanie nr 1
Zamawiający w ocenie kryteriów technicznych w punkcie 6 opisuje kryterium oceny metody
jako: „Możliwość dostawiania próbek pilnych w czasie pracy analizatora.” Według
dostępnych informacji, wszyscy Oferenci metody NAT posiadają taką funkcjonalność,
jednakże dostępną w różniących się warunkach. Jako że wyniki próbek pilnych (CITO) muszą
być dostępne w jak najkrótszym czasie czy Zamawiający zmodyfikuje i uszczegółowi
kryterium techniczne według następującego brzmienia: ”Uzyskanie wyników badania próbek
pilnych w jak najkrótszym czasie. Krótszy czas – 10 punktów. Dłuższy czas – 0 punktów”?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje w mocy postanowienia SIWZ w zakresie oceny kryteriów
technicznych w pkt. 6 „Możliwość dostawiania próbek pilnych w czasie pracy analizatora”.
Zamawiającemu zależy na możliwości dostawienia w każdym momencie pracy analizatora
próbek pilnych, a nie na czasie ich wykonania.
Pytanie nr 2
W Tabeli nr 3. Opis parametrów technicznych dla wszystkich urządzeń, w punkcie 10,
Zamawiający wymaga: aby urządzenia charakteryzował dopuszczalny nacisk na podłoże nie
przekraczający 330kg/m2. W chwili obecnej, pracujące urządzenia w tym laboratorium
charakteryzują się naciskiem na podłoże 366kg/m2. Czy Zamawiający dopuści urządzenia o
nacisku na podłoże nie przekraczającym 366kg/m2 ?
Odpowiedź:
Zamawiający celem rozwiania wszelkich wątpliwości informuje, iż poprzez „nacisk” rozumie
obciążenie użytkowe. Jednakże ze względu na odległość zbrojenia konstrukcyjnego od
posadzki Zamawiający dopuszcza zwiększenie nacisku (obciążenia) do wartości 370 kg/m2.
Pytanie nr 3
W Tabeli nr 3. Opis parametrów technicznych dla wszystkich urządzeń, w punkcie 10,
Zamawiający wymaga aby urządzenie główne i back up zmieściły się w pomieszczeniu o
wymiarach 3.5m x 6.1m oraz jednocześnie Zamawiający udostępnia pomieszczenie do

wglądu dla Oferentów. Prosimy o uszczegółowienie punktu 10 poprzez dodanie zapisu:
”Oferent, wraz z ofertą, złoży plan sytuacyjny odwzorowujący wielkość aparatów w
wymienionym pomieszczeniu uwzględniając powierzchnie robocze, miejsca na
przygotowanie próbek oraz odczynników”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga składania przez Oferentów planu sytuacyjnego.
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 03.04.2017 r. godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 03.04.2017 r. godz. 12:30
W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje stanowią modyfikację SIWZ i należy je traktować jako jej
integralną część.

