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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  

221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na części  

dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła 

pytania wraz z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 

 
Zapytanie 1: 
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie do SIWZ - znak sprawy  AZP-240/PN-p30/077/2018. 
Dotyczy części nr 5: 
 - Czy Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne: 24 x 28 x 34 cm przy spełnieniu pozostałych wymagań? 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dopuszcza w części 5 pn. Dostawa suszarki laboratoryjnej na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL wymiary 
wewnętrzne: 24 x 28 x 34 cm przy spełnieniu pozostałych wymagań. 
 
Zapytanie 2: 
Dotyczy Część 4 – Dostawa wytrząsarki o ruchu kołowym z akcesoriami na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jaki typ platformy ma być dostarczony z wytrząsarką. Czy mają to być wszystkie 
platformy? 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający informuje, iż chodzi tu o platformę z uchwytami na kolbki o pojemności 50 ml i 100 ml. 
 
Zapytanie 3: 
Część 5 - Dostawa suszarki laboratoryjnej na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL-1 szt.  
Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną wyposażoną w timer umożliwiający ustawienie maksymalnego czasu trwania 
odcinka programu do 144 godz., ale nie posiadającą zegara sterującego pracą suszarki? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający informuje, iż dopuszczalna jest suszarka laboratoryjna wyposażona w timer umożliwiający ustawienie programu 
grzejnego na maksymalnie 144 godziny. 
 
 

 

     Podpisano f.  

                                                                                                                                                                     Prorektor 
                                                                                                                                                          Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

                                                                                                                                                                         dr hab. Paweł Smoleń, prof. KULKUL 


