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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przetargu nieograniczonego pt.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
NR SPRAWY WNP/339/PN/2019
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały skierowane zapytania
dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w cz. I i II zamówienia, na które Zamawiający
udziela wyjaśnień:
Dot. CZĘŚĆ I – APARATY LABORATORYJNE
Poz. 2. Aparat skrzynkowy
Pyt. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą profesjonalną urządzenie wyspecyfikowane przez
Zamawiającego i spełniające wymogi SIWZ nie jest aktualnie dostępne na rynku. Czy,
zatem Zamawiający dopuści urządzenie spełniające następujące wymogi:
- Urządzenie w pełni automatyczne, sterowane z poziomu elektronicznego kontrolera
lub z poziomu komputera PC z programem;
- Obciążenie pionowe: do 10kN
- Siła ścinająca: do 10kN
- Szybkość zadawania siły ścinającej: od 0,00001 to 15,00000 mm/min, regulowana
płynnie
- Skrzynki kwadratowe 60x60m i 100x100mm
- Zasilanie 230V?
Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające w/w wymogi.
Poz. 6. Aparat trójosiowego ściskania
Pyt. Czy druga komora do prób, która ma być dostarczona wraz aparatem, ma również być
wyposażona w dedykowany automatyczny system ciśnieniowy pozwalając tym samym na
jednoczesną saturację i konsolidację izotropową dwóch próbek jednocześnie?
Odp.: Tak
Część II – URZĄDZENIA LABORATORYJNE
poz. 6 Bęben Los Angeles

Pyt. Czy Zamawiający dopuści Bęben LA z zasilaniem 230V, jako produkt równoważny w
przypadku spełnienia pozostałych parametrów? Czy preferowanym przez Zamawiającego
rozwiązaniem jest urządzenie z zasilaniem 400V? Oba urządzenia są możliwe do
dostarczenia, jednak znacznie różnią się ceną.
Odp.: Zamawiający dopuszcza Bęben LA z zasilaniem 230V, pozostałe parametry zgodnie
z opisem.
poz. 11 Tarcza Boehmego
Pyt. Czy Zamawiający dopuści Tarczę Boehmego o większej masie (około 300kg)?
Odp.: Tak.
poz.1. Edometr laboratoryjny
Pyt. Czy Zamawiający dopuści edometr o maksymalnej średnicy próbki 112,8 wys. 25mm?
(powierzchnia 100cm2)?
Odp.: Tak.
Pyt. Jaka komora, bądź jakie komory edometryczne mają być dostarczone wraz z
urządzeniem? Jesteśmy w stanie zaoferować komory okrągłe dla próbek o średnicach:
50,47mm; 65,5mm; 71,4mm; 75mm; 112,8mm, prosimy o doprecyzowanie.
Odp.: Zamawiający oczekuje dostarczenia komór okrągłych o średnicach: 50,47mm;
65,5mm; 71,4mm; 75mm; 112,8mm,
II. Udzielone wyjaśnienia zostają wprowadzone do treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i stanowią jej integralną część. Treść wyjaśnień umożliwia Wykonawcom
złożenia ofert w terminie składania ofert, określonym na dzień 28 maja 2019 r., w związku
z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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