
 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa aparatury laboratoryjnej.  

Nr sprawy INS/NO-60/2010. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający - Instytut Nawozów Sztucznych 

udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę dnia 01.10.2010 r., dotyczące CZĘŚCI  II 

zamówienia – Laboratoryjny piec muflowy (szt. 1). 

 

Treść pytania 1: Podane wymiary wewnętrzne komory pieca sugerują, że powinna mieć ona przekrój okrągły 

(średnica 100mm). Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieca z muflą o przekroju prostokątnym? 

 

Odpowiedź: Piec musi być przystosowany do pracy w pozycji stojącej: PIONOWO. 

Kształt komory podany jest orientacyjnie. Mufla może być okrągła lub prostokątna w przekroju. 

 

Treść pytania 2: Jaka jest tolerancja wymiarów? Czy np. wymiar wewnętrzny mufli 170x90x275  

(szer. x wys. x głęb.) spełnia wymagania SIWZ? 

 

Odpowiedź: Wymiary komory podane są przez nas orientacyjnie. Wewnętrzny wymiar mufli 170x90x275 

(szer. x wys. x głęb.) spełnia nasze oczekiwania. 

  

Treść pytania 3: W jaki sterownik powinien być wyposażony piec? Czy ma on zapewniać jedynie stabilizację 

ręcznie ustawionej temperatury, czy też powinien pozwalać na programowanie przebiegu grzania? 

 

Odpowiedź: Regulator temperatury powinien pozwalać na programowanie całego przebiegu grzania:  

4 narosty, 4 izotermy, (tempa narostów, długości izoterm). 

 

Treść pytania 4: Jak należy rozumieć treść paragrafu 6 punkt 5 projektu umowy? Druk ofertowy nie ma 

rubryki na wpisanie warunków gwarancji. Jest w nim jedynie pozycja dot. czasu trwania. Czy może to 

oznaczać, że wymiana w ramach gwarancji jednego elementu ma powodować bieg gwarancji na całe 

urządzenie od nowa? Czy można w ofercie zawrzeć warunki gwarancji? 

 

Odpowiedź: § 6 ust. 5 umowy: „W przypadku wymiany uszkodzonej części na nową obowiązywać będą 

warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty”. W związku z powyższym zapis ten oznacza, że 

od wymiany elementu czy urządzenia na nowy, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy na ten element od daty 

jego wymiany. 

Druk ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) jest jedynie wzorcem do ewentualnego wykorzystania przez 

Wykonawcę. Zapisy dotyczące gwarancji określone są w umowie (załącznik nr 4 do SIWZ). Oferta 

Wykonawcy powinna być zgodna z warunkami przedstawionymi przez Zamawiającego i nie może odbiegać 

od warunków umowy określonych w SIWZ.  

Wykonawca składając ofertę może skorzystać z załączonego wzorca i uzupełnić zapis w załączniku 

ofertowym nr 1 do SIWZ, „Gwarancja ............... m-cy” lub poprzez wpisanie po pozycji „Termin płatności 30 

dni” - podać swoje warunki gwarancji, czyli  oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu gwarancji w rubryce formularza ofertowego. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Dostawa aparatury laboratoryjnej, Nr sprawy INS/NO-60/2010 i stanowią 

integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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