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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowieh (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.)
informuje, ze wptynety prosby o wyjasnienie tresci SIWZ w postepowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na ustuge serwisu, przeglajdu, kalibracji, konserwacji oraz
diagnozy awarii aparatury laboratoryjnej.

Pytanie 1:
dotyczy: zadania nr 4 i 6.
Czy do kalibracji wymagane beda^ butle z certyfikowanym gazem kalibracyjnym?
Odpowiedz na pytanie 1:
Tak, do kalibracji analizatorow wymagane sa_ butle z certyfikowanym gazem kalibracyjnym.

Pytanie 2:
dotyczy: zadania nr 4 i 6.
Czy do kalibracji ozonu beda_ wymagane kalibratory z generatorem ozonu z certyfikatem
wystawionym przez laboratorium posiadaj^ce 17025 w odnosnym zakresie?
Odpowiedz na pytanie 2:
Tak, do kalibracji analizatorow ozonu sa. wymagane kalibratory z generatorem ozonu z
certyfikatem wystawionym przez laboratorium posiadaja.ce certyfikat zgodnosci z normq
17025 w odnosnym zakresie.

Pytanie 3:
dotyczy: zadania nr 5.
Prosimy o podanie ilu stacji pomiarowych dotyczy planowana modyfikacja (tj. w ilu miejscach
nalezy dokonac przerobki instalacji)?
Odpowiedz na pytanie 3:
Planowana przerobka dotyczy analizatorow znajdujqcych sie na 7 Stacjach Monitoringu
Powietrza, naleza.cych do WIO6 Bydgoszcz :
- Bydgoszcz, Plac Poznahski
- Bydgoszcz, Warszawska
- Torun , Przy Kaszowniku
- Toruh, Dziewulskiego
- Ciechocinek
- Koniczynka
- Wtoclawek, Okrzei

Pytanie 4:
dotyczy: zadania nr 5.
Prosimy o podanie informacji jaki jest stan i wyposazenie analizatorow? Tj. czy posiadaja.
wewnetrzne zawory i ile, czy sa. wyposazone w IZS?
Odpowiedz na pytanie 4:
Wszystkie analizatory posiadaj^ zawory SAMPLE/ CAL oraz ZERO/SPAN i s$ wyposazone
wIZS.



Pytanie 5:
dotyczy: zadania nr 5.
Prosze o informacje, czy ktorykolwiek z analizatorow podlegaj^cych przerobce (zadanie 5)
jest na gwarancji?
Jest rzecz$ wiadoma^, ze ingerencja w sposob dziatania analizatora wia.ze sie z utrata^
gwarancji producenta.
Czy w zwia.zku z powyzszym obowi^zki wynikaj^ce z gwarancji beda^ przerzucone na
wykonawce przerobek czy godzicie sie Pahstwo z utrat^ gwarancji?
Odpowiedz na pytanie 5:
Tak, 11 z 23 analizatorow podlegaj^cych przerobce jest na gwarancji. W zwiazku z
powyzszym obowiqzki zwia.zane z gwarancja, beda, przerzucone na wykonawce przerobek w
zakresie pelnym wynikaj^cym z zalecen producenta przyrza.du. Nie godzimy sie na utrate
jakiejkolwiek gwarancji.
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