Katowice dn. 9 września 2010 r.

II 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 wymaga, aby wartość temperatury panującej w zamrażarce była wyświetlana
na wyświetlaczu panelu sterowania z dokładnością 0,1⁰C?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby wartość temperatury panującej w zamrażarce była wyświetlana na
wyświetlaczu panelu sterowania z dokładnością 0,1°C.
2 Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia butli CO2 do systemu back-up wraz z dostawą
zamrażarek? Czy z uwagi na fakt dużej pojemności zamrażarek, butla o wadze minimum 30 kg
do każdej z zamrażarek niezależnie, będzie dla Zamawiającego wystarczająca?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia butli CO2 do systemu back-up.
3 Pytanie:
Proszę o doprecyzowanie czy system awaryjnego podtrzymywania temperatury (system back-up)
ma być zintegrowany z zamrażarką oraz sterowany bezpośrednio z panelu sterowania
zamrażarki?
Strona 1 z 3

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury (system backup) był zintegrowany z zamrażarką oraz sterowany bezpośrednio z panelu sterowania zamrażarki
4 Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga, aby w zamrażarkach była możliwość regulacji wysokości półek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby w zamrażarkach była możliwość regulacji wysokości półek.
Zamawiający wymaga, aby komora dzielona była na 4-5 niezależnych sekcji zamykanych
izolowanymi termicznie drzwiami wewnętrznymi każda.
5 Pytanie:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w system stelaży bez
wysuwanych półek, przeznaczonych do przechowywania pudełek? – oferowane rozwiązanie
spełnia równoważne funkcje z wymaganymi, ponadto jest korzystniejsze ze względu na brak
posiadania ruchomych elementów (wysuwane półki), które w przypadku zamrażarek
niskotemperaturowych mają tendencje do przymarzania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarek wyposażonych w systemem stelaży bez
wysuwanych półek, przeznaczonych do przechowywania pudełek
6 Pytanie:
Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga, aby pudełka były dostarczone wraz z dostawą
zamrażarki? Jeżeli tak, proszę o informację czy pudełka o wysokości 5 cm będą spełniały
oczekiwania Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby pudełka były dostarczone wraz z dostawą zamrażarki
7 Pytanie:
Ile pudełek ma być dostarczonych wraz z dostawą zamrażarek? Proszę o podanie liczby pudełek
wymaganej do 1 zamrażarki.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia pudełek.
8 Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga, aby wewnętrzne drzwiczki zamykające poszczególne sekcje
zamrażarki były domykane magnetycznie do ramy i posiadały niezależne uszczelki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby wewnętrzne drzwiczki zamykające poszczególne sekcje
zamrażarki były domykane magnetycznie do ramy i posiadały niezależne uszczelki.
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9 Pytanie:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek niskotemperaturowych, których panel
sterowania jest blokowany przed dostępem niepowołanych osób poprzez wciśnięcie
odpowiedniej kombinacji przycisków na panelu sterowania, znanej tylko użytkownikom
zamrażarki, w miejsce zabezpieczenia sterownika hasłem?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarek niskotemperaturowych, których panel
sterowania jest blokowany przed dostępem niepowołanych osób poprzez wciśnięcie
odpowiedniej kombinacji przycisków na panelu sterowania, znanej tylko użytkownikom
zamrażarki, w miejsce zabezpieczenia sterownika hasłem
10 Pytanie:
Proszę o doprecyzowanie, czy w celu łatwiejszej identyfikacji stanów alarmowych Zamawiający
wymaga, aby każdy alarm był reprezentowany oddzielną, opisaną diodą znajdującą się na panelu
sterowania, informującą o 1 konkretnym stanie alarmowym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby każdy alarm był reprezentowany oddzielną, opisaną diodą
znajdującą się na panelu sterowania, informującą o 1 konkretnym stanie alarmowym.

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