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Warszawa 13.02.2017r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Znak sprawy: AAM/EL/14779-3/1WW/2017 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający zgodzi się na mieszadło wahliwe, posiadające przegródki 

umożliwiające odseparowanie leżących obok siebie probówek? Mieszadło to nie jest 

rolkowe. 

Odpowiedź 1: 

 Zamawiający dokonuje zmian w kolumnie 2 i 3 wierszu 2, 5, 6 załącznika nr 2 

Formularz wymaganych warunków technicznych nadając im nowe brzmienie: 

2. 

Mieszadło hematologiczne 

wahadłowe, rolkowe  

wahliwe do mieszania 

zawiesin krwi w 

pojemnikach/próbówkach   

wymagane 

TAK/NIE 

5. 
Ilość rolek tocznych miejsc 

na próbówki 

minimum 10 miejsc na probówki 

o średnicy do 18mm Należy podać 

6. 
Dopuszczalne obciążenie  

rolek tocznych 
minimum 300 g 250 g 

Należy podać 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający zgodzi się na mieszadło o kącie wychylenia 23 stopnie od 

poziomu? Biorąc pod uwagę wychylenia w dwie strony całkowity zakres wychylenia 

wynosi 46 stopni. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający dokonuje zmian w kolumnie 3 wierszu 4 załącznika nr 2 Formularz 

wymaganych warunków technicznych nadając mu nowe brzmienie: 

4 Minimalny kąt wychylenia 300 230 
Należy podać 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczalne obciążenie 250 gram?. 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu 1 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający zgodzi się na mieszadło o masie 2,2 kg? 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający dokonuje zmian w kolumnie 3 wierszu 10 załącznika nr 2 Formularz 

wymaganych warunków technicznych nadając mu nowe brzmienie: 

10. Masa ≤ 2 kg 2,2 kg Należy podać 
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Pytanie 5: 

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi w wersji 

elektronicznej. Sprzęt posiada instrukcję w wersji papierowej, która jest 

wystarczająca do poprawnego użytkowania produktu. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający dokonuje zmian w kolumnie 2 wierszu 15 załącznika nr 2 Formularz 

wymaganych warunków technicznych nadając mu nowe brzmienie: 

 

15. 

Instrukcja obsługi w języku 

polskim w wersji 

drukowanej i 

elektronicznej 

wymagane razem z dostawą 

 

TAK/NIE 

 

Pytanie 6: 

Dot. § 3 pkt. 7 Prosimy o zmianę zapisu o przechowywaniu opakowania oryginalnego po 

dostarczonym przedmiocie zamówienia. Standardem w Europie jest konieczność 

przechowywania opakowania w okresie gwarancyjnym. Nie widzimy podstaw aby 

Zamawiający nie stosował powszechnie przyjętych zasad gwarancyjnych, tymbardziej, że 

przedmiot zamówienia jest niewielki i przechowywanie opakowań po nim nie jest kłopotliwe. 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. 

Pytanie 7: 

Dot. § 4 pkt. 2 Prosimy o wykreślenie zapisu „...lub wysłania wiadomości za pośrednictwem 

poczty elektronicznej”. Skąd Wykonawca ma wiedzieć, że Zamawiający wysłał wiadomość w 

przypadku, gdy ona nie dotrze do Wykonawcy? Dowodem na skuteczne zgłoszenie wady jest 

otrzymanie potwierdzenia o którym mowa w zdaniu następnym § 4 pkt. 2. 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. 

Pytanie 8: 

Dot. § 4 pkt. 3 Wykonawca nie ma możliwości wykonywania napraw w siedzibie 

Zamawiającego dlatego prosimy o wykreślenie tego punktu. 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj: 

15.02.2017 godz.12.00 
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