Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Katowice, 08.06. 2010r.
Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania nr RU/DWM/35/10 na dostawę: aparatury laboratoryjnej wraz z
wyposażeniem- systemu do dokumentacji żeli z wyposażeniem oraz aparatu do elektroforezy.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zamawiający
informuje, iż zapytania wpłynęły po terminie przewidzianym w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. Jednakże na podstawie art. 38 ust. 1a i 2
w/w ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
System do fotografowania żeli: - Zamawiający w opisie systemu podaje, że kamera powinna
mieć 8-mio krotny zoom optyczny. Obecnie producent systemu, ze względu na szybkie
zmiany na rynku kamer cyfrowych do systemu oferuje kamerę o 5-cio krotnym zoomie
optycznym oraz dodatkowa 4-ro krotnym zoomie cyfrowym. Czy Zamawiający akceptuje
zaoferowane takiej kamery?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 2:
System do fotografowania żeli. Zamawiający przy opisie ciemni podaje: „wewnętrzna
świetlówka 2 tuby”. Czy Zamawiający akceptuje ciemnię w której do oświetlenia wnętrza
zastosowano diody LED, które są jaśniejsze i znacznie trwalsze od świetlówek.
Odpowiedź:
Nie
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Informacja:

Plik zwierający projekt umowy jest uszkodzony co uniemożliwia oferentom wydrukowanie i
podpisanie z adnotacją o akceptacji.
Po usunięciu błędu informatycznego związanego z otwarciem pliku Zamawiający zamieścił
ponownie wzór umowy na swojej stronie internetowej.
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:
Nowy termin składania ofert: 11.06.2010r godz. 9:30
Nowy termin otwarcia ofert: 11.06.2010r. godz. 10:00
W związku z powyższym, Wykonawcy związani będą złożoną ofertą przez okres 30 dni od
daty zakończenia terminu składania ofert, tj. do dnia 10.07.2010r. włącznie.

.
Przewodniczący Komisji Przetargowej:
mgr Aneta Szturc-Krawczyk
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