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Wszyscy Wykonawcy

dot.: postqpowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawq spektrofotometru
UV-VIS dwuwiqzkowego wraz z oprogramowaniem

W dniu 24 i25 paidziernika 20L2r. do Zamawiaj4cego wplynqly pytania dotyczece
zapis6w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia. Zamawiai4cy zgodnie z art. 38 ust 1 i
2 ustawy z dnia 29.07.20O4r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U.z 2010r. nr tL3,poz.759 z
p62n. zm.) udziela nastqpuj4cych odpowiedzi:
Pytanie 1:

Czy Zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie spektrofotometru, kt6ry ma mo2liwo6i

doposa2enia w przystawkq do prowadzenia pomiaru,,z kropli" o objqto6ci 0,7 pl? Bior4c pod
uwagq badania prowadzone przez laboratoria ochrony Srodowiska r62nica pomiqdry 0,6 pl a
0,7 pl jest praktycznie 2adna. Poza tym tego typu przystawki jak praca na tak malych

i

objqtoSciach

jest charakterystyczna przede wszystkim dla pracowni

molekularnych

zajmujEcych siq badaniem DNA, RNA czy bialka.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie spektrofotometru, kt6ry ma moiliwoS6 doposa2enia w
przystawkQ do prowadzenia pomiaru ,,2 kropli" o objQtoSci 0,7 pl.

Pytanie 2:
Czy Zamawiaj4cy dopuszcza dokladno6d dlugo6ci fali
4B6.0nm)?

< + 0,3 nm (w D2 Szczyt 656.1nm,

0dpowiedl:
Zamawiaj4cy nie dopuszcza dokladno6ci fali < + 0,3 nm.
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Pytanie 3:
Czy Zamaviaj4ry dopuszcza szybko3d skanowania maksymalnie 3000 nm/min?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4ry nie dopuszcza szybko3ci skanowania maksymalnie 3000 nm/min.
W zwiEzku z pov,ryLszym Zamawiaj4cy na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2010r. nr !I3, poz.759 z p62n. zm.J dokonuje
przedmiotowym
modyfikacji tre6ci Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
postqpowaniu. W zal4czniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wprowadza siq zmiany w
czqSci dot. moZliwoSci doposa2enia aparatu, kt6ra otrzymuje nastqpuj4ce brzmienie:

w

,,-Mo2liwoSd doposa2enia aparatu w:niezaleiny modul steruj4cy z ekranem dotykowym,
uchwyt termostatujAcy pr6bkg badan4 oraz pr6bkq odniesienia w zakresie temperatury nie
mniejszym ni2 0-1-00 aC za pomoc4 elementu Peltiera, przystawka do prowadzenia pomiaru "z
kropli" fumo2liwiaj4ca pomiar roztworu o objqtoSci nie wiqkszej ni2 0,7 Stl.), przystawka kuli
calkujEcej do badafi odbiciorvych"

Pozostale postanowienia Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

w tym termin

skladania ofert, pozostaj4 bez zmian.
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