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Nowe Miasto Lubawskie, 18.02.2014 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych. „Na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do
prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu "COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści”
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. 2013.907 ze zm.), przekazuję treść pytań i wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
Dotyczy części 3: zajęcia przyrodniczo – ekologiczne, biologiczno – chemiczne:
Pytanie 1:
pkt 11 - Kolba stożkowa Erlenmeyerka – proszę o podanie wielkości
Wyjaśnienie do pytania 1:
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o Kolbę stożkową Erlenmeyerka 250 ml
Pytanie 2:
pkt 53 - Łaźnia do laboratorium – prosimy o doprecyzowanie, o jaką łaźnię chodzi
Wyjaśnienie do pytania 2:
Emaliowana łaźnia wodna z wkładem z tworzywa sztucznego i pokrywą. Precyzyjnym termostatem
zapewniającym dokładne termostatowanie. Wyposażona w zegar sterujący (120 min.). Możliwość
ustawienia na pracę ciągłą. Posiadającą zabezpieczenie przed pracą urządzenia bez wody oraz
lampkę kontrolną. Bezstopniowa regulacja temperatury.
Dokładność: +/- 5°C
Pojemność: 27 l
Moc: 1800 W
Zasilanie: 230 V
Pytanie 3:
pkt 54 – Palnik do laboratorium – czy chodzi o palnik Bunsena czy palnik spirytusowy?. Jeżeli
spirytusowy, to czy z trójnogiem i siatką z krążkiem ceramicznym?
Wyjaśnienie do pytania 3:
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o palnik Bunsena.
…………………………………………………
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