
 

 
 

 

 

Warszawa, dn. 03 sierpnia 2021 r. 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Dostawę automatycznego (minimum) 6-stanowiskowego aparatu do 

oznaczania włókna dla  Zakładu Technologii Fermentacji”- (znak sprawy DA.22.22.2021.ZF) 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

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

postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 

w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia, w tabeli 

na stronie 11 w Punkcie 4, Podpunkt 4.1, Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznego 

(minimum) 6-stanowiskowego aparatu do oznaczania włókna dla Zakładu Technologii Fermentacji w 

Kolumnie B (Nazwa parametru) znajduje się poniższy opis: 

„Jednostka do ekstrakcji na zimno. 

Jednostka do odtłuszczania próbek. 

Jednostka do spopielania próbek” 

Czy oznacza to, że Zamawiający wymaga aby oferta zawierała oprócz jednostki do oznaczania włókna 

i jednostki do odtłuszczania próbek dodatkowo np. Piec muflowy do spopielania próbek, czy chodzi o 

inne urządzenie do spopielania? Jaka jest wymagana/oczekiwana temperatura maksymalna, którą 

powinno zapewnić urządzenie do spopielania próbek?  

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, że w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (wymaganiach), ujęto 

zestaw jednostek niezbędnych do przeprowadzenia analizy włókna. W wymaganiach chodzi o piec 

muflowy, gdzie temperatura spalania będzie nie niższa niż 500 °C lub inne urządzenie zapewniające 

spopielenie próbek w tej temperaturze w zależności od rozwiązania technologicznego, które oferuje 

Wykonawca składający ofertę do przedmiotowego postępowania. 

 
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w związku z udzieloną odpowiedzią zapisy Specyfikacji warunków 

zamówienia oraz jej załączników pozostają bez zmian.  



 

 
 

 

 

Ponadto informuję, iż w związku z udzieloną odpowiedzią nie ulega zmianie termin składania ofert. 
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