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Nazwa zamowienia: Dostawa aparatury laboratoryjnej

WYJASNIENIETRESCI
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, na podstawie art.38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 907
ze zm.), informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wptynaj wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (siwz).

Pvtanie 1:
Dot. zadania 3: Rejestratory umozliwiaja^ce pomiar temperatury w zakresie od -50 do +400 °
C:
Zamawiaja.cy wymaga ,,sondy pomiarowej do pomiaru temperatury powietrza w zakresie od -
50 do +400 st. C klasa A dla zakresu min -50 do 200 °C, klasa B w pozostatym zakresie".
Prosimy o podanie czy Zamawiaja.cy miat na mysli dostarczenie:
po 1 sztuce takiej sondy dla kazdego z dwukanatowego rejestratora temperatury
czy tez
po 2 sztuki takich sond dla kazdej sztuki dwukanatowego rejestratora temperatury
Uzasadnienie: Uszczegotowienie tej kwestii umozliwi prawidtowa wycene oraz dostarczenie
wtasciwej ilosci sond wymaganych sond przez Zamawiaja.cego.

Odpowiedz:
Zamawiaj^cy wymaga dostarczenia po 1 sztuce takiej sondy dla kazdego dwukanaiowego
rejestratora temperatury.

Pvtanie 2:
Dot. zadania 3: Rejestratory umozliwiaja.ce pomiar temperatury w zakresie od -50 do +400 °
C:
Prosimy o podanie czy Zamawiaja.cy wymagaja.c wzorcowari dla kazdej sztuki 2-kanalowego
rejestratora temperatury w 2 punktach pomiarowych 105 i 160 °C miat na mysli:
-wzorcowanie przeprowadzone dla kazdego z rejestratorow (tzn. sam rejestrator bez
dota.czonych zewnetrznych sond pomiarowych powietrza)
czy tez
-wzorcowanie przeprowadzone dla kompletu: rejestrator temperatury plus 1 sonda (czy moze
2 sondy)
Uzasadnienie: Uscislenie tych wymagah pozwoli na prawidtowe przeprowadzenie ustugi
wzorcowania.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy wymaga wzorcowah dla kazdego z rejestratorow bez dotqczonych sond
pomiarowych
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Pytanie 3:
Dot. zadanie 1 :Dostawa szaf termostatycznych:
Prosimy o informacje, na More pietro beda. wnoszone szafy termostatyczne w Pracowni w
Bydgoszczy jaki i we Wtoctawku.
Czy w budynkach w Bydgoszczy oraz we Wtodawku znajduja. sie czynne windy i czy na
drodze wnoszenia szaf znajduja, sie jakies przeszkody np. progi, schodki zakrety?
Uzasadnienie: Podanie powyzszych szczegotow jest niezbedne dla oszacowani kosztow
wykonania catego zadania 1.

Odpowiedz:
W budynku Zamawiaj^cego w Bydgoszczy miejscem zainstalowania szaf jest wysoki parter,
znajduja. sie schody.

W budynku we Wtodawku szafy zostana, zainstalowane na 2 pietrze, windy brak, istnieja.
przeszkody typu progi i zakrety.


