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Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi
udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu
WDA.272.5.2015 na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Treść zapytania nr 1
Czy Zamawiający dopuści w L.p. 1 komorę laminarną, różniącą się od opisanej jedynie w zakresie:
- wymiary zewnętrzne (szer.x głęb.x wys.) 1300 x 798 x 1550
- wymiary wewnętrzne (szer.x głęb.x wys.) 1200 x 630 x 780
- zużycie energii 200W, a w trybie stand-by (gotowości do pracy) tylko 40W
- poziom szumów (głośności) 55 dB(A)
- moc oświetlenia w mierzona w luxach powyżej 1200 lx ?

Odpowiedź
TAK. Zamawiający dopuszcza komorę laminarną w zakresie różnic przedstawionych w powyższym pytaniu.
Ponadto na Oferencie spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności pozostałych parametrów w złożonej
ofercie.

Treść zapytania nr 2
Czy Zamawiający dopuści w L.p. 2 komory laminarne do PCR, różniące się od opisanej jedynie w zakresie:
- wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) (bez statywu): 1000x800x1522
-wymiary wewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 900x630x780mm ?

Odpowiedź
TAK. Zamawiający dopuszcza komory laminarne w zakresie różnic przedstawionych w powyższym pytaniu.
Ponadto na Oferencie spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności pozostałych parametrów w złożonej
ofercie.

Treść zapytania nr 3
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli
jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normą lub specyfikacjom
technicznym. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie certyfikatu zgodności CE, który jest wystawiony
przez producenta rejestratorów temperatury oraz zaświadcza o zgodności produktu z dyrektywami Unii
Europejskiej?

Odpowiedź
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie certyfikatu zgodności CE.
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