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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:  
„Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: 

Część 1: Doposażenie pracowni chromatografii  
Część 2: Dostawa elementów filtracyjnych do systemu filtracji wody laboratoryjnej Milli Q lub 

równoważnych 
Część 3: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 

Część 4: Dostawa urządzeń laboratoryjnych 

Część 5: Dostawa  elementów  doposażenia  podajnika  próbek  headspace TurboMatrix HS40 
Część 6: Dostawa specjalistycznych urządzeń gastronomicznych” 

 
 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od 

wykonawców w dniach: 31.05.2017 oraz 01.06.2017 r., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 

 

Zestaw I 
 

Dotyczy: Część 3 - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 
 

Pytanie 1: Pozycja nr 4 – bibuła jakościowa – proszę o doprecyzowanie pytania- zwykle bibuła jakościowa 
występuje w arkuszach 45x56cm , czy taka bibuła ma być zaoferowana? Czy to ma być bibuła jakościowa 

średnia?  

Odpowiedź: bibuła filtracyjna jakościowa 65g/m2 100 ark. 45x56 cm. 
 

 

Pytanie 2:  Pozycja nr 11 – ezy jednorazowe sterylne wraz z uchwytami – proszę o doprecyzowanie 
pytania, ponieważ ezy jednorazowe sterylne produkowane są z polistyrenu i pakowane w opakowaniach po 

min. 10 sztuk. Ezy z drutu kanthalowego nie są sterylne, a uchwyt do nich jest osobną pozycją. Które mają 

być zaoferowane?  

Odpowiedź: ezy z drutu kanthalowego, niesterylne, bez uchwytu. 

 

Pytanie 3:  Pozycja nr 17 – płytki Petriego – proszę o podanie jakie mają być płytki- płytki PS występują 
zwykle w rozmiarze 90x14,2 mm lub 55x14,2mm. Czy płytki maja być sterylne czy aseptyczne. Czy można 

zaproponować opakowanie 400 szt.  

Odpowiedź: płytki Petriego, sterylne, w rozmiarze 90mm X 14,2 mm. 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
 ul. Armii Krajowej 51 
 66-100 Sulechów 
Tel. 68 352 84 18 , fax 68 352 84 19 
 e- mail: kancelaria@pwsz.sulechow.pl 

         REKTOR 

 

 

Pytanie 4:  Pozycja nr 19 i 20 – nakrętki na słoiki do sterylizacji – proszę o doprecyzowanie jakiego typu 
nakrętki mają to być? Metalowe czy z tworzywa sztucznego? Proszę o przykładowy numer katalogowy.  

Odpowiedź: nakrętki metalowe, przykładowy  nr katalogowy 598-N1. 

 
Pytanie 5:  Pozycja nr 27 – sączki jakościowe miękkie – proszę o podanie wymiaru średnicy sączka. 

Odpowiedź: średnica sączka 3w Ø 125mm. 

 
Pytanie 6: Pozycja nr 28 – filtry do dejonizatora wody SolPure 7 – proszę o podanie jakiego typu ma być to 

filtr – czy ma być to filtr węglowy czy mechaniczny?  

Odpowiedź: Filtr wstępny węglowy. 
 

Pytanie 7: Pozycja nr 36 – rękawiczki lateksowe diagnostyczne – proszę o informację czy rozmiar S jest 
prawidłowy i występuje w obu pozycjach?  

Odpowiedź: w pozycji 36 prawidłowy rozmiar to „L”. 
 

 

 Zestaw II 
 

Dotyczy: Część 4 - Dostawa urządzeń laboratoryjnych 

 
Pytanie 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 29 do oddzielnej części? 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 

 

ZESTAW III 
Dotyczy: Załącznik nr 1a SIWZ; część 1: Doposażenie pracowni chromatografii 

 
Pytanie 1 – Zestaw do oznaczania aminokwasów 

W opisie technicznym pojawił się następujący zapis: roztwór wzorców aminokwasów. Czy jest możliwość 

zaoferowania mieszaniny wzorcowej aminokwasów? 
Odpowiedź: Tak jest możliwe. 

 
Pytanie 2 – Zestaw do oznaczania aminokwasów 

W opisie technicznym pojawił się następujący zapis: mikrodozownik o pojemności 20 – 100 ml. Czy jest 

możliwość zaoferowania mikrodozownika o pojemności 20 – 100 ml? Nazwa tego urządzenia wskazuje na 
możliwość dozowania objętości mikrolitrowych. Czy Zamawiający miał na myśli objętości mikrolitrowe czy 

mililitrowe? 
Odpowiedź: Tak jest możliwa, Zamawiający miał na myśli mikrolitrowe. 

 

 


