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Dotyczy: Sprzedaży i dostawy elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, 

pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki dla projektu 

„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionymi 

zapytaniami, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień do SWZ: 

 

PYTANIE 1: 

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o zakresie temperatury od +10 °C powyżej temperatury 

otoczenia do + 300 °C ? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o zakresie temperatury od +10 °C powyżej 

temperatury otoczenia do + 300 °C. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP 

dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia - załącznika 8 do 

SWZ, w następujący sposób:  

Było:  

KARTA PRODUKTU NR CH/V/2 Suszarka laboratoryjna 

3 Zakres temperatury pracy 5°C powyżej temperatury otoczenia do 300°C 

 

Po zmianie jest:  

KARTA PRODUKTU NR CH/V/2 Suszarka laboratoryjna 

3 Zakres temperatury pracy 10°C powyżej temperatury otoczenia do 300°C 

 

Dla ułatwienia, Zamawiający zamieszcza NOWY ZMIENIONY  

ZAŁĄCZNIK NR 8. 
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PYTANIE 2: 

Proszę o doprecyzowanie jakich funkcjonalności wymaga Zamawiający określając parametr: kontroler z 

funkcjami czasowymi ? 

Czy Zamawiający wymaga zatem, aby suszarka miała możliwość nastawy określonego czasu trwania 

danego cyklu pomiaru czy wymóg dotyczy możliwości programowania urządzenia ? 

Czy wymóg dotyczy możliwości programowania urządzenia ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga aby suszarka miała możliwość nastawy określonego czasu trwania danego 

cyklu temperaturowego (np. możliwość ustawienia grzania w temp. 200 C przez 12h po którym 

nastąpi automatyczne wyłączenie grzania).  

PYTANIE 3: 

Proszę o podanie wymaganej klasy ochrony w pkt. 9 karty produktu nr CH/V/2 ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie precyzuje klasy ochrony. 

PYTANIE 4: 

Jakiej pamięci danych wymaga Zamawiający w pkt. 7 karty produktu nr CH/V/2? 

ODPOWIEDŹ: 

 Zamawiający wymaga odpowiedniej dla danego modelu suszarki pamięci wewnętrznej dla danych 

pomiarowych oraz programów, nie precyzuje wielkości pamięci. 

PYTANIE 5:  

Czy Zamawiający dopuści mieszadło wyposażone w złącze R232 ? Proszę o doprecyzowanie jakiego typu 

złącze do elektronicznej kontroli temperatury (oprócz podłączenia do zewnętrznej sondy temperaturowej) 

wymaga Zamawiający ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga złącza kompatybilnego z dostarczonym do mieszadła zewnętrznym 

czujnikiem temperaturowym. 

PYTANIE 6: 

Czy Zamawiający dopuści mieszadło z płytą wykonaną ze stali nierdzewnej pokrytą warstwą porcelanową? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zamawiający dopuści mieszadło z płytą wykonaną ze stali nierdzewnej pokrytą warstwą 

porcelanową. 
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W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP 

dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia - załącznika 8 do 

SWZ, w następujący sposób:  

Było:  

KARTA PRODUKTU NR CH/V/4 Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania 

3 Materiał płyty grzewczej ceramiczna płyta grzewcza odporna na czynniki chemiczne  

 

Po zmianie jest:  

KARTA PRODUKTU NR CH/V/4 Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania 

3 Materiał płyty grzewczej 

ceramiczna płyta grzewcza odporna na czynniki chemiczne lub 

płyta grzewcza wykonana ze stali nierdzewnej pokryta warstwą 

porcelanową 

 

 

Dla ułatwienia, Zamawiający zamieszcza NOWY ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 8. 

 

Zmieniony Załącznik 8 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma oraz Zamawiający 

zamieszcza na stronie Internetowej PP i w MiniPortalu. 

 

Niniejsze odpowiedzi i zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą 

być uwzględnione w treści składanej oferty. 

Zamawiający informuje również, że niniejsze odpowiedzi, zgodnie z zapisami SWZ, 

zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 

 

 

  Z poważaniem 

 
       SPECJALISTA 

ds. Zamówień Publicznych 

       mgr Monika Dyja 


