
Nr Data Uwaga

1 2015-01-14
Opublikowano nową wersję wzoru umowy, zmiany zostały zaznaczone na 

czerowno

2 2015-01-19
Zamawiający będzie posiadał dewar firmy Cryo Anlagenbau GmbH o 

pojemności 60l Typ S, króciec przyłączeniowy DN50KF

Nr Data Pytanie Odpowiedź

1 2015-01-14

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym użytkownik będzie z 

poziomu oprogramowania wybierał rodzaj zainstalownej geometrii pomiarowe 

czy urządzenie ma gwarantować możliwość automatycznego rozpoznawania 

geometrii pomiarowej

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez automatycznego 

rozpoznawania geometrii pomiarowej, w którym użytkownik sam 

wybiera z poziomu oprogramowania rodzaj zainstalowanej 

geometrii

2 2015-01-14

Czy w zakresie analizy danych dla badań oscylacyjnych jest wymagane aby 

oprogramowanie umożliwiało ocenę jakości danych w postaci danych 

surowych

Możliwość oceny jakości danych w postaci danych surowych nie 

była wymieniona w specyfikacji i jest funkcjonalnością mile 

widzianą lecz nie wymaganą

3 2015-01-15

Czy Zamawiający posiada zbiornik Dewar do przechowywania azotu ? Jeśli 

nie, jaka ma być objętośc dostarczanego zbiornika do przechowywania 

ciekłego azotu? 

Zamawiający posiada dewar firmy Air Liquide  o pojemności 60 

litrów, tak więc oferty nie muszą zawierać zbiornika na LN2.

4 2015-01-15
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu terminu dostawy do 6 tygodni 

od daty podpisania umowy? 

Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu dostawy do 6 

tyg. od daty podpisania zamówienia.

5 2015-01-15
Czy Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis znajdował sie na terenie 

Polski i wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzajacego autoryzację? 

Obecność autoryzowanego serwisu w Polsce jest mile widziana 

jednak nie jest wymagana

6 2015-01-16
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wpłacenie wadium w pieniądzu zamiast 

gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej
Zamawiający wyraża zgodę na taką opcję

7 2015-01-19 Czy istnieje możliwość rozliczenia zakupu w walucie obcej? Istnieje możlwość płatności w walucie innej niż PLN, np. EUR 

8 2015-01-19

Czy Zamawiający posiada źródło sprężonego, bezolejowego powietrza? 

Zamawiający nie posiada takiego źródła. Kompresor był 

wymieniony w specyfikacji  i powinien być uwzględniony w ofercie

9 2015-01-19 Czy Dewar na azot posiada system generujący ciśnienie ok 1 bar Dewar nie posiada systemu generującego ciśnienie

10 2015-01-19 Czy płynność finansowa może być udokumentowana opinią bankową
Tak, taki dokument jest akceptowalny przy ustalaniu sytuacji 

ekonomicznej i finansowej wykonawcy

11 2015-01-19
Czy oferta musi być złożona w języku polskim, czy dopuszcza się też opis 

urządzenia i wyposażenia w języku angielskim?

Oferta powinna być w języku polskim, natomiast opis urządzenia 

oraz wyposażenia może być w języku angielskim


