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DoĘczy: przetargľ nieogľaniczonego na Dostawę Analizatora wielkości cząstek w aerozolach -
zn.TGZ|ĺ3/Ż019.

Zgodnie z postanowieniami Aľt.38 ust.1 i 2 ustawy pľawo Zamőwiefi publicznych z dniaŻ9 stycznia
Ż004 r. (Dz.U' z Ż0l8 Í', poz. 1986 ze zm.) i w mviązku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania
przetargowego - wyjaśniam co następuje:

Pýanie l:
W punkcie 14 oPZ SIWZ ZamawiającY wymaga aby oferowany analizator miał ciężar 37 kG i
wymiary 1400 mm x 250 mm x 6l0 mm. Czy Zamavłiający vzna za spełniającą warunki SIWZ ofeľtę
na dostawę analizatora o wymiaľach 1400 mm x 550 mm x 6l0 mm i ciężaľze 67 kG?
odpowiedź 1:

Zamavĺiający informuje, Że dopuszcza proponowane w pýaniu parametry wymiarowe, tj. dopuszcza
ofertę na analizator o szeľokości 550 mm zamiast 250 mm. Natomiast Zamavĺiający nie dopuszcza
ofeĘ na analizator o cięŻarze większym niż podany w SIWZ' tj. 37 kG.

Pytanie2:
W punkcie 6 oPZ SIWZ Zamawiający wymaga aby jako źrődło światła był zastosowany laser He-Ne.
Czy Zamawiający Uzna ZA spełniającą warunki SIWZ ofeľtę na aparat w którym zastosowano
nowoczesną połpľzewodnikową điodę laserową,,LD Pump Laser'' ?
odpowiedź 1:

Zamawiającv informuje, Że nie dopuszcza zastosowania w oferowanym analizatorze innego źrődła
światła niż wymieniony w SIWZ laser He-Ne.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o szeľokości 550 mm zamiast wymaganych 250
mm?
odpowiedŹ l:
Zamawiający informuje, Że zgodnie z odpowiedzią na pýanie 1 dopuszcza proponowane w pýaniu
rozwiązanie.

Wszystkie pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.
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