
 

   

 

 

 

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami 

naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego  
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 

 

                                                                                                         

DAN/0771-38/2021 
Lublin, 28-07-2021 

 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

 
 

Dotyczy: Dostawa myjki ultradźwiękowej (1 szt.) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” -  
nr sprawy DAN 385/21-II, data publikacji:  21.07.2021 r. 
 
Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, odpowiada na następujące zapytania:  
 
Pytanie nr 1 
 
Pytanie dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) do sprawy nr DAN 385/21-
II: „ - Częstotliwość ultradźwięków: 40Hz” 
 
proszę o odpowiedź, czy Państwo dopuszczą do przetargu poniższe urządzenie: - Częstotliwość ultradźwięków: 
37 Hz 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza częstotliwość ultradźwięków: 37 Hz  

Pytanie nr 2 
 
Pytanie dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) do sprawy nr DAN 385/21-
II: „ - Możliwość indywidualnego ustawienia czasu procesu przez Użytkownika w zakresie od 1 minuty do 
99 minut za pomocą przycisków zlokalizowanych na obudowie urządzenia 
 
proszę o odpowiedź, czy Państwo dopuszczą do przetargu poniższe urządzenie: … - Możliwość indywidualnego 
ustawienia czasu procesu przez Użytkownika w zakresie od 1 minuty do 6 godzin (zamiast 99 min) za pomocą 
przycisków zlokalizowanych na obudowie urządzenia  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza możliwość indywidualnego ustawienia czasu procesu przez Użytkownika  

w zakresie od 1 minuty do 6 godzin za pomocą przycisków zlokalizowanych na obudowie urządzenia  

Pytanie nr 3 
 
Pytanie dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) do sprawy nr DAN 385/21-
II: „– Możliwość indywidualnego ustawienia temperatury procesu przez Użytkownika w zakresie od 20°C 
do 80°C za pomocą przycisków zlokalizowanych na obudowie urządzenia” 
 
proszę o odpowiedź, czy Państwo dopuszczą do przetargu poniższe urządzenie: … - Możliwość indywidualnego 
ustawienia temperatury procesu przez Użytkownika w zakresie od 25 (zamiast 20°C) do 80°C za pomocą 
przycisków zlokalizowanych na obudowie urządzenia  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza możliwość indywidualnego ustawienia temperatury procesu przez Użytkownika 

w zakresie od 25°C do 80°C za pomocą przycisków zlokalizowanych na obudowie urządzenia.  

 
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.  
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UWAGA: Niniejsza Odpowiedź na pytania Wykonawców stanowi integralną część Zapytania ofertowego, którego 

przedmiotem jest dostawa myjki ultradźwiękowej (1 szt.) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” (nr 

sprawy: DAN 385/21-II). Pozostałe zapisy pozostają bez zmian  

Wykonawcy, którzy oferują urządzenia o dopuszczonych przez Zamawiającego niniejszym odpowiedziami 

rozwiązaniach, zobowiązani są do wprowadzenia tych zmian do edytowalnego Załącznika nr 1 (Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia) do sprawy nr DAN 385/21-II   

 

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach ewentualnych 
zmian, wynikających z odpowiedzi na pytania Wykonawców, przedłuża termin składania ofert. Pkt. 10 (Miejsce, 
sposób oraz i termin składania ofert) Zapytania ofertowego do sprawy DAN 385/21-II otrzymuje brzmienie:   
 
10. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Data publikacji ogłoszenia: 21.07.2021 r. 

Termin składania ofert:  02.08.2021 r. godz. 11:30 

Ofertę (przygotowaną zgodnie z pkt. 8 - Opis sposobu przygotowania oferty) niniejszego Zapytania ofertowego) 
należy złożyć w wymaganym terminie: 
 
- osobiście lub za pośrednictwem poczty w wersji papierowej w zamkniętej kopercie do Kancelarii Ogólnej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin) w dni robocze od godz. 7.15 do godz. 
15.15 
lub 
- w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail: joanna.kapron@umlub.pl 
 
Kopertę lub tytuł wiadomości elektronicznej proszę opisać: Oferta-postępowanie DAN 385/21-II 
 

 

 

 

Z upoważnienia Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

              Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

                                                                                                ………………………………………………………………… 


