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Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 

                            AEZ/362/451/2020/JRK 25 marca 2020 r. 

 

Wykonawcy postępowania AEZ/S-028/2020 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki 

i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.  Dostawa urządzeń 

laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-028/2020, 

 informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Pytanie 1:  

Pakiet 3 

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną bez funkcji automatycznego otwierania 

pokrywy po zakończeniu wirowania o nieco wyższej wysokości wirówki z otwartą pokrywą 36 cm, 

spełniającą pozostałe wymagane warunki techniczne? Przytoczone parametry które zostały powyżej 

wymienione nie są wprost odpowiedzialne za sam proces wirowanych probówek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w/w zakresie pozostawia zapis wymaganych parametrów technicznych bez zmian. 

Pytanie 2:  

Pakiet 4 

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę, w której sterowanie odbywa się tylko za pomocą 

przycisków membranowych, o niewiele większej wysokości nieprzekraczającej 45cm, wadze do 

65kg, z wirnikiem 36 miejscowym na probówki o pojemności 2ml oferujący możliwość rozpędzenia 

do ponad 22000 RPM, spełniającą pozostałe wymagane warunki techniczne? Przytoczone parametry 

które zostały powyżej wymienione nie są wprost odpowiedzialne za sam proces wirowanych 

probówek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany wysokości i wag wirówki w treści  Załącznika nr 2.4, nadając nowe 

brzmienie: 

Ze względu na specyfikę badań prowadzonych przez Zamawiającego pozostałe wymagane parametry 

Zamawiający pozostawia się bez zmian. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert: 30 marca 2020 r. do godz. 10.00. 

Termin otwarcia ofert: 30 marca 2020 r. o godzinie 10:30 

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Z poważaniem, 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Joanna Romanowska-Kowalczyk 

Maksymalne wymiary 

zewnętrzne 

szerokość 410 mm 

głębokość 740 mm 

wysokość 450 mm 

Należy podać 

Waga  Nie większa niż 65 kg TAK/NIE 


