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ZP/14/D/050/12 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: „Dostawa komory klimatycznej w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii 

Politechniki Gdańskiej: 

 

Zamawiający, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk na podstawie  

art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 ) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż w dniach 06.02.2012 r.- 17.02.2012 r. wpłynęły do Zamawiającego 

zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej 

„SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.  

 

 

1. Pytanie: Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie pkt. 1 wymagań technicznych dotyczących 

przedmiotu zamówienia. Więc: 1 pkt 1; wymiary wewnętrzne komory- nie mniej niż 300 mm. Ten 

wymiar odnosi się do szerokości, głębokości czy też wysokości komory roboczej? Jaka jest przewidziana 

pojemność komory roboczej? 

 

Odpowiedź:  Każdy z wymiarów (tj. szerokość, głębokość i wysokość muszą mieć co najmniej 300 

mm.    

 

1. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zakres wilgotności komory od 30% do 95% RH? 

 
Odpowiedź: Zakres wilgotności Komory musi zaczynać się od 10% RH, Komora, której zakres 

wilgotności rozpoczyna się od 30% RH nie będzie spełniała wymagań postawionych w SIWZ. 

Zamawiający dopuści Komorę klimatyczną, której zakres wilgotności kończy się na 95% RH. 

Powyższa odpowiedź wprowadza zmianę do SIWZ. 

 

2. Pytanie: Czy zamawiający dopuści komputer bez oprogramowania? Komora posiada możliwość 

sterowania i odczytu przebiegu testu bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania proponowanego przez Wykonawcę. 

 

3. Pytanie: Jakie przeszkody można napotkać podczas instalacji? (Wąskie przejścia, umieszczenie 

maszyny na piętrze, schody itp.) 

 

Odpowiedź: Miejsce dostawy wskazane przez pracownika Zamawiającego w chwili dostawy  

i instalacji przedmiotu zamówienia pozbawione jest przeszkód w postaci schodów, wąskich przejść, 

usytuowane jest na poziomie gruntu.  

 

4. Pytanie: W SIWZ jest zapis „Możliwość wykonywanie testów temperaturowych w zakresie od nie 

więcej niż -40 stopni Celsjusza do nie mniej niż -150 stopni Celsjusza przy odchyłce temperatury od 

wartości zadanej nie więcej niż 1 stopień Celsjusza” Proszę sprecyzować, czy temperatura 150 stopni 

Celsjusza ma być ujemna czy dodatnia. Sformułowanie zdania sugeruje inne znaczenie niż znak- przed 

wartością  

 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ. Możliwość wykonywania testów 

temperaturowych w przedziale od -40 stopni Celsjusza ( lub w temperaturze niższej) do +150 stopni 

Celsjusza (lub w temperaturze wyższej) przy odchyłce temperatury od wartości zadanej nie więcej niż  

1 stopień Celsjusza. 

 

5. Pytanie: Wymiar wewnętrzny komory- nie mniej niż 300 mm. Ten wymiar odnosi się do szerokości, 

głębokości czy też wysokości komory roboczej? 

 

Odpowiedź: Odpowiedź udzielona w pkt 1.  
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6. Pytanie: Możliwość wykonywania testów temperaturowych w zakresie od nie więcej niż -40 stopni 

Celsjusza do nie mniej -150 stopni Celsjusza. Czy nastąpiła tu pomyłka pisarska, czy też będą 

przeprowadzone tylko w temperaturach minusowych? 

 

Odpowiedź: Odpowiedź udzielona w pkt. 4 

 

7. Pytanie: W wymaganiach technicznych w pkt. 1 Zamawiający określi wymiary wewnętrzne komory- nie 

mniej niż 300 mm. Prosimy o doprecyzowanie tego punktu 

 

Odpowiedź: Odpowiedź udzielona w pkt 1.  

 

8. Pytanie: Czy zamawiający zaakceptuje komorę klimatyczną o pojemności 256 l. i wymiarach 

wewnętrznych komory szer x gł x wys: 640 x 597 x 670 mm z możliwością wykonywania testów 

temperaturowych od – 42 do 190 stopni Celsjusza spełniającej wszystkie pozostałe wymagania 

Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pkt. 1 szerokość, głębokość i wysokość komory klimatycznej 

muszą mieć co najmniej 300 mm. Proponowane przez Wykonawcę wymiary spełniają minimalne 

wymogi postawione w SIWZ. Zgodnie z odpowiedzią w pkt. 4 proponowany przez Wykonawcę zakres 

testów temperaturowych spełnia wymogi postawione w SIWZ.  

 

9. Pytanie: Czy zamawiający dopuści komorę, której regulowana wilgotność jest w zakresie temperatury 

od +10 stopni Celsjusza do + 85 stopni Celsjusza? 

 
Odpowiedź: Proponowana przez Wykonawcę komora klimatyczna, której zakres temperaturowy 

regulowanej wilgotności kończący się na + 85 stopni Celsjusza nie będzie zgodna z wymogami SIWZ. 

 

10. Pytanie: Czy zamawiający wydłuży czas dostawy do 4 miesięcy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydłuża terminu dostawy do 4 miesięcy. W przypadku przekroczenia 

terminu ustalonego w umowie Zamawiający naliczy karę umowną. 

 

11. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby drzwi komory klimatycznej wyposażone 

były w podświetlane okno inspekcyjne o wymiarach min. L szer. 280 mm i wysokości 220 mm, którego 

zadaniem jest łatwa obserwacja wnętrza komory oraz testowanej próby? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musiało być 

bezwzględnie spełnione.  

 
12. Pytanie: Czy zamawiający wymaga oprogramowania w języku polskim na panelu sterującym komorę? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ. Wymaga się aby oprogramowanie było  

w języku polskim lub języku angielskim. Do oprogramowania (w chwili dostawy) musi być dołączona 

bezwzględnie instrukcja w formie papierowej w języku polskim. 

 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.  

  

Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy  

otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp, 

prowadzą także do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
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