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     Katowice, dnia  05.11.2020r. 

 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

tel. (032) 359 19  24 

DZP.381.109.2020.DW. 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ/ Zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu                 

nieograniczonego, o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro,  pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”  

nr spr.  DZP.381.109.2020.DW. 

 

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

1. Pytanie Wykonawcy nr 1:  

Część A: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aparatu wyposażonego w napędzany technologią 

DSP zamknięty Interferometr Michaelsona pod kątem 30° zamiast 45°? 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:  Zmienia się Opis przedmiotu 

zamówienia ( Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie części  A, postępowania:  

 

jest: zamknięty interferometr Michelsona pod kątem 45° napędzany technologią DSP (Digital Signal 

Processing). 

 

powinno być: zamknięty interferometr Michelsona pod kątem w zakresie 30°- 45 ° napędzany technologią 

DSP (Digital Signal Processing). 

 

2. Pytanie Wykonawcy nr 2:  

Część A: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie spektrofotometru wyposażonego w komorę 

pomiarową o wymiarach 200 x 230 x 170 mm? Są to wymiary pozwalające na użycie wszelkich dostępnych 

na rynku przystawek oferowanych przez największych producentów akcesoriów do techniki FTIR. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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3. Pytanie Wykonawcy nr 2: Część C:  

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia aparatu o nieznacznie większych wymiarach niż 

wymagane, tj. 450 × 501 × 244 mm i nieznacznie większej wadze,  tj. 16,6 kg, ale za to o znacznie lepszych 

pozostałych parametrach, aniżeli parametry wymagane? 

Odpowiedź Zamawiającego:  TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:  Zmienia się Opis przedmiotu 

zamówienia ( Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie części  C, postępowania:  

 

- jest: wymiary: 486 (długość) x 441 (głębokość) x 216 (wysokość) mm (±5%); 

  powinno być: wymiary: 450- 486 (długość) x 441-501 (głębokość) x 216-244  (wysokość) mm; 

 

- jest: waga: 15 kg (±5%),  

  powinno być: waga: 15 kg- 16,6 kg 

 

II. Wyjaśnienia  są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

III. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

II. W załączeniu- Załącznik nr 2A,2C –Opis przedmiotu zamówienia po ww. zmianach. 

III. Przedmiotowa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie zmian wprowadzonych                    

w opisie przedmiotu zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

 

                              mgr Małgorzata Wróblewska                                                                                         mgr Kalina Rożek  

                           Członek   Komisji Przetargowej                                                                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
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