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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu 
laboratoryjnego wykorzystywanego w Pracowni Cytogenetyki. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 – Zadanie nr 7- Zamrażarka niskotemperaturowa: 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową, w której główny włącznik/wyłącznik zasilania 
zabezpieczony jest hasłem? Hasło chroni również urządzenie przed zmianą parametrów pracy przez 
nieuprawnione osoby. Jest to wystarczające rozwiązanie chroniące urządzenie przed dostępem osób 
postronnych, natomiast w przypadku zastosowania kluczyka istnieje ryzyko jego złamania, co w znaczący 
sposób zmniejsza bezpieczeństwo użytkowania zamrażarki, a także przechowywanego w niej materiału 
biologicznego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 2 - Zadanie nr 7- Zamrażarka niskotemperaturowa: 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zamknięciem mechanicznym drzwi 
wewnętrznych? W przypadku zastosowania zamków mechanicznych istnieje mniejsze ryzyko ich 
uszkodzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 - Zadanie nr 7- Zamrażarka niskotemperaturowa: 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w duży panel kontrolny zawierający 
graficzny wyświetlacz temperatury i alarmów typu LCD, port wentylacyjny, klawiaturę oraz lampki 
wskaźnikowe umieszczony na drzwiach frontowych na wysokości wzroku operatora? Zastosowanie tego typu 
wyświetlacza pozwala na czytelną i prostszą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość 
podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jaką 
różnicę stanowi typ wyświetlacza. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 4 - Zadanie nr 7- Zamrażarka niskotemperaturowa:  
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową, w której czas schładzania od temperatury 
pokojowej do -80oC wynosi 4,5 godziny? Jest to minimalnie dłuższy czas od wymaganego przez 
Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 - Zadanie nr 7- Zamrażarka niskotemperaturowa: 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości zewnętrznej 199,1 cm, spełniającą 
pozostałe wymiary zewnętrzne wymagane przez Zamawiającego? Jeśli wysokość podana w specyfikacji 
spowodowana jest ograniczeniami architektonicznymi, możemy Zamawiającemu przedstawić sposób 
wniesienia urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie 6 - Zadanie nr 7- Zamrażarka niskotemperaturowa:  
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 
61 x 60,8 x 150 cm, spełniającą wymaganą przez Zamawiającego pojemność? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 - Zadanie nr 7- Zamrażarka niskotemperaturowa: 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z poborem  mocy wynoszącym 16,56 kWh/24h, z 
możliwością pracy w trybie ekonomicznym zmniejszającym zużycie energii o ok. 15% (tj. 14,08 kWh/24h)? 
Urządzenia dostarczane są standardowo z fabrycznie ustawionym ekonomicznym trybem pracy. Jeśli nie, 
proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Docelowe pomieszczenie przeznaczone dla zamrażarki ma zbyt mały metraż. W 
bliskiej odległości znajdują się urządzenia, które, mogą działać nieprawidłowo przy zbyt wysokim poborze 
mocy (dwukrotne więcej). 
 
Pytanie 8 - Zadanie nr 7- Zamrażarka niskotemperaturowa: 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z wydzielaniem ciepła wynoszącym 680 W? Jeśli 
nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Docelowe pomieszczenie przeznaczone dla zamrażarki ma zbyt mały metraż. W 
bliskiej odległości znajdują się urządzenia, które, mogą działać nieprawidłowo przy zbyt wysokim 
wydzielaniu ciepła (dwukrotne więcej). 
 

 

Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert: 

- składanie ofert do 08-12-2017 r. do godz. 09.30, 

- otwarcie ofert: 08-12-2017 r. o godz. 10.00. 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 91 466 10 86 


