Katowice dn. 7 września 2010 r.

I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/60/10
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia powyżej 193 000 € na DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:
W ZAKRESIE CZĘSCI A – KOMPLETNY SYSTEM DO AUTOMATYCZNEGO SEKWENCJONOWANIA DNA 1 SZT.;
W ZAKRESIE CZĘSCI B – POMPA PRÓŻNIOWA 1 SZT.; W ZAKRESIE CZĘŚCI C – POMPA PERCYKLICZNA 1 SZT.;
W ZAKRESIE CZĘŚCI D – ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE 2 SZT.; W ZAKRESIE CZĘSCI E – TERMOSTAT
ŁĄŹNIOWY Z CHŁODZIENIEM 1 SZT.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U
z 2010r. Nr 113, poz. 759) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:

Pytania do części D – Urządzenia termiczne – zamrażarki niskotemperaturowe szt. 2
1 Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o pojemności 390 litrów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o pojemności 390 litrów.
2 Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z możliwością regulacji temperatury w
przedziale od -40°C do -85°C?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z regulacją temperatury w zakresie -40°C
do -85°C, jednak urządzenie z regulacją temperatury w zakresie -50°C do -85°C lub mniej
również spełnia wymogi Zamawiającego.

3 Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w 1 hermetycznie zamknięty
system chłodzenia, gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia do
około +23°C, ±3°C?
Strona 1 z 3

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia, którego system chłodzenia gwarantuje
bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia +23°C, ±3°C – zamawiający
wymaga, aby system chłodzenia gwarantował bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze
otoczenia minimum +30°C.
4 Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamrażarki bez podgrzewanego portu do wyrównywania
ciśnienia wewnątrz komory, gdyż takie rozwiązanie jest stosowane przez jednego Producenta
urządzeń tego typu, dostępnych na rynku polskim poprzez jedną firmę dystrybutorską, co łamie
zasady uczciwej konkurencji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zamrażarki bez podgrzewanego portu do
wyrównywania ciśnienia wewnątrz komory.
5 Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamrażarki nie wyposażonej w blokadę hasłem
sterownika parametrów pracy, a wyposażonej w kluczyk zabezpieczający przez dostępem
niepowołanych osób trzecich?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w zabezpieczenia uniemożliwiające
dostęp niepowołanych osób do zmiany parametrów pracy (zabezpieczenie hasłem lub
zabezpieczenie mechaniczne).
6 Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu wystawionego przez Producenta
urządzenia (lub jego krajowy oddział) potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla
Wykonawcy, jeśli nie jest on Producentem?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu wystawionego przez producenta
urządzenia (lub jego krajowy oddział) potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla
wykonawcy, jeśli nie jest on producentem.
7 Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty folderu lub katalogu Producenta, ze zdjęciami,
potwierdzającego parametry oferowanego urządzenia, oraz czy ten folder może być w języku
angielskim?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty folderu lub katalogu producenta.
8 Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE dla oferowanego
urządzenia?
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE dla oferowanego
urządzenia.
9 Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu jakości ISO 9001 wystawionego dla
Producenta oferowanego urządzenia oraz dla autoryzowanego Dystrybutora na terenie kraju?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty certyfikatu jakości ISO 9001 wystawionego dla
producenta oraz autoryzowanego dystrybutora na terenie Kraju.
10 Pytanie:
Uprzejmie proszę o sprecyzowanie wymiarów zamrażarki niskotemperaturowej. Czy pojemność
komory zamrażarki wyspecyfikowana przez Zamawiającego jako nie mniejsza niż 400 litrów
oznacza, że Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę o pojemności 725 litrów o wysokości 195 cm.
i szerokości 103 cm. czy też zamrażarka powinna mieć mniejsze wymiary?
Odpowiedź:
Pojemność komory zamrażarki nie powinna być mniejsza niż 400 litrów, jednak z uwagi na
warunki lokalowe, zewnętrzne wymiary zamrażarki nie mogą być większe niż 193 cm x 80 cm x
90 cm (odpowiednio wysokość, szerokość, głębokość).

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Specjalista
Aneta Knapik
………………………………..
Sekretarz Komisji Przetargowej

Uniwersytet Śląski
Biuro Projektu POIG ZiZOZap
ul. Bankowa 5
40-007 Katowice

tel. 32 359 22 29
faks 32 258 77 37
www.zizozap.us.edu.pl
e-mail: zizozap.biuro@us.edu.pl

Strona 3 z 3

