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Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

przetargu nieograniczonego pt. 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 

 NR SPRAWY WNP/339/PN/2019 
 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały skierowane zapytania 

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz dotyczące wydłużenia terminu realizacji cz. I 

i II zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień: 

Dot. CZĘŚĆ I – APARATY LABORATORYJNE 

poz. 6. Aparat trójosiowego ściskania 

Pyt. 1 Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza, że aparat ma być w pełni automatyczny. Czy 

Zamawiający oczekuje aparatu, który będzie w stanie automatycznie przeprowadzić 

całe badanie trójosiowej dla jednej próbki, od fazy saturacji aż do ścięcia, bez żadnej 

ingerencji użytkownika, albo przynajmniej automatycznie wykonać i zatrzymać na 

podstawie wcześniej założonych kryteriów poszczególne fazy badania, ale bez 

automatycznego rozpoczęcia kolejnej fazy? 

Odp.:   Zamawiający oczekuje wersji w pełni automatycznej. 

Pyt. 2 Zamawiający używa terminu „-Zespół hydrauliczno-pneumatyczny”, czy w związku 

z tym należy rozumieć, że aparat ma generować ciśnienie w komorze o ciśnienie 

wyrównawcze za pośrednictwem tzw. cylindrów powietrze – woda, gdzie ciśnienie 

powietrza generowane przez kompresor przekazywane jest na wodę? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza współdziałające zespoły hydrauliczno-pneumatyczny 

(powietrze – woda). Pompa hydrauliczna sterowana za pośrednictwem komputera 

pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia oraz system serwopneumatyczny 

kontrolowany komputerem sterujący. 

 

Pyt. 3 Jakie ma być maksymalne ciśnienie w komorze trójosiowej, generowane przez aparat. 

Czy pod tym pojęciem Zamawiający rozumie „Maksymalne ciśnienie robocze: 0,4 

MN/m2”? 

Odp.: Zamawiający określa maksymalne ciśnienie w komorze trójosiowej na poziomie 3,5 

MPa. 
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Pyt. 4 Co oznacza zapis „Dwie komory prób z kluczem”? Czy Zamawiający oczekuje 

dostawy dwóch komór trójosiowych w raz z aparatem? 

Odp.:   Tak, dwie komory prób z kluczem. 

Dot. CZĘŚĆ II – URZĄDZENIA LABORATORYJNE  

poz.1. Edometr laboratoryjny - urządzenie 

Pyt. 5   Czy edometr ma być obciążany podwieszanymi odważnikami, czy jakiś inny sposób, 

np. czy ma to być edometr automatyczny obciążany siłownikiem kontrolowanym 

przez system sterujący urządzenia ?  

Odp.: Zamawiający oczekuje Edometru automatycznego z rejestracją danych i 

oprogramowaniem. 

Pyt. 6 Do czego ma służyć „- czujnik odległości maksymalnie 40mm”, szczególnie w 

sytuacji, gdy Zamawiający w dalszej części opisu wymaga czujnika przemieszczenia 

25 x 0.001 mm? 

Odp.:  Zamawiający wyjaśnia, że zapis „- czujnik odległości maksymalnie 40mm” zostaje 

wyłączony z opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonuje stosownej 

modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Poz. 2 Ręczna prasa CBR 

Pyt. 7 Co oznacza, że prasa ma być ręczna ? Czy Zamawiający oczekuje dostawy urządzenia, 

w którym posuw tłoka realizowany jest za pośrednictwem napędu ręcznego? 

Odp.: Tak, posuw tłoka ma być realizowany za pośrednictwem napędu ręcznego.  

 

Dotyczy części I-III 

Pyt. 8 Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 

terminu dostawy ze względu na cykl produkcyjny producenta w zadaniach I i II do 90 

dni od dnia podpisania umowy. 

Pyt. 9 Proszę o zmianę zapisów siwz w zakresie części III dotyczących terminu realizacji 

zamówienia – wydłużenie maksymalnego terminu dostawy do 60 dni. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że maksymalny termin realizacji dostaw w częściach I i II  

zostaje wydłużony do 90 dni, w części III do 60 dni. Minimalny termin dostawy we 

wszystkich częściach Zamawiający określa na 30 dni. Zamawiający modyfikuje 

odpowiednio treść siwz.  

 

II. Zamawiający, w związku ze złożonymi wyjaśnieniami treści siwz, stosownie do art. 38 ust. 

4 ustawy Pzp wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

1. W opisie przedmiotu zamówienia w cz. II poz. 1 – Edometr laboratoryjny Zamawiający 

usuwa z opisu tiret drugi „czujnik odległości maksymalnie 40mm”. 

2. Zmienia się treść rozdz. VI ust. 1 zd. 1 siwz z:  

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy przy 

czym ostateczny termin wykonania zamówienia zostanie podany przez Wykonawcę w 

formularzu oferty. 

na: 



 

 

Termin realizacji zamówienia: w części I i II - maksymalnie 90 dni, w części III – 

maksymalnie 60 dni, od daty zawarcia umowy przy czym ostateczny termin 

wykonania zamówienia zostanie podany przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Zmienia się treść rozdz. XVII ust. 6 Ad.3) siwz z: 

Zasady oceny Kryterium „Termin dostawy” (T) 20% – będzie rozpatrywane na 

podstawie terminu realizacji zamówienia podanego w ofercie. Minimalny termin 

realizacji to 10 dni od daty zawarcia umowy, a maksymalny to 30 dni. Liczba 

podanych dni ≠ 0. W przypadku podania krótszego terminu niż 10 dni Zamawiający 

uzna, że Wykonawca dostarczy asortyment w minimalnym terminie 10 dni. W 

przypadku podania terminu dłuższego niż maksymalny lub 0 dni oferta zostanie 

odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. 

na: 

Zasady oceny Kryterium „Termin dostawy” (T) 20% – będzie rozpatrywane na 

podstawie terminu realizacji zamówienia podanego w ofercie. Minimalny termin 

realizacji to 30 dni od daty zawarcia umowy, a maksymalny to 90 dni w części I i 

II, 60 dni w części III. Liczba podanych dni ≠ 0. W przypadku podania krótszego 

terminu niż 30 dni Zamawiający uzna, że Wykonawca dostarczy asortyment w 

minimalnym terminie 30 dni. W przypadku podania terminu dłuższego, niż 

maksymalny, dla danej części zamówienia lub 0 dni oferta zostanie odrzucona jako 

niezgodna z treścią SIWZ 

4. Zamawiający modyfikuje treść formularza oferty w zakresie minimalnych i 

maksymalnych terminów w częściach I-III. Zmodyfikowany formularz oferty 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

III. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i modyfikacjami, na podstawie art. 38 ust. 4a 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie, w którym 

wprowadzono zmiany do treści siwz (zmiana terminu realizacji zamówienia w częściach). 

Wprowadzone zmiany nie uniemożliwiają złożenia ofert w uprzednio wydłużonym przez 

Zamawiającego terminie składania ofert, określonym na dzień 28 maja 2019 r., w związku 

z czym Zamawiający nie przedłuża ponownie terminu składania ofert. 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Zgodnie z przepisami  art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej 

określone w dziale VI Ustawy Pzp. 
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