
 

 

Warszawa, dn. 28 lutego 2020 r. 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów 
pomocniczych, wzorców, materiałów eksploatacyjnych oraz 3 laptopów w ramach 
projektu – Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i 
śląskim we współpracy z Instytutem Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 
Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej”  (znak sprawy 
DA.22.1.2020.ZJ) 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania  dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

Pytanie 1 
Bardzo proszę o udzielenie dodatkowych informacji: 
Fizykochemia 
Cześć 5 
biureta- jaka ma być pojemność? 
Wzorce do sprawdzenia refraktometru- do jakiego modelu, jakie stężenia? 
Areometr- czy ma być ze świadctwem legalizacji? 

Odpowiedź 1 

Zamawiający odpowiadając na pytanie udziela następujących dodatkowych informacji w 

przedmiotowej sprawie: 

a.   Biureta 10 ml kl. A prosta PTFE 

  Biureta 25 ml kl. A prosta PTFE 

b.   Wzorzec refraktometryczny w odniesieniu do SRM z NIST i PTB 10° Brix 

c.   Zamawiający nie wymaga aby aerometr posiadał świadectwo legalizacji 

Pytanie 2 

czy w zadaniu II, pkt I "Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa" dopuszczą Państwo 

zamrażarkę bez półki? Funkcję półki w tak małych objętościowo zamrażarkach pełni podłoga. 

 



 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, iż zamrażarka musi posiadać na  wyposażeniu półkę. Zamawiający wskazał  

pojemność minimalną komory 35 l, jednocześnie dopuszczając w tym parametrze zaoferowanie 

zamrażarki o większej pojemności komory niż 35 l, która będzie wyposażona w min. 1 półkę. 

 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają 

bez zmian. 

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, nie ulega zmianie treść ogłoszenia o 

zamówieniu. 
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