Katowice dn. 13 września 2010 r.

III 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, w którym komora robocza wykonana jest z
galwanizowanego aluminium, malowanego łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści urządzenie, w którym komora robocza wykonana jest z galwanizowanego
aluminium, malowanego łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi.
2 Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka niskotemperaturowa posiadała rozbudowany system
alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz
przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w
przypadku braku zasilania: alarm braku zasilania: alarm zbyt wysokiej temperatury; alarm zbyt
niskiej temperatury; alarm awarii czujnika temperatury; alarm otwartych drzwi; alarm przegrzania
kondensatora (może wskazywać na awarię wentylatorów); alarm wyczerpania baterii zasilającej
system alarmowy zamrażarki ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby zamrażarka posiadała bardziej rozbudowany system alarmowy
niż opisano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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3 Pytanie:
Czy oferowane urządzenia powinny posiadać wskaźnik informujący o konieczności
wyczyszczenia uszczelki wewnętrznej, zapobiegającej ewentualnej utracie temperatury?

Odpowiedź:
Oferowane urządzenia nie musza posiadać wskaźnika informującego o konieczności
wyczyszczenia uszczelki wewnętrznej.
4 Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w wyświetlacz temperatury i alarmów
typu LED umieszczony poniżej drzwi frontowych zamrażarki?

Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w wyświetlacz temperatury i alarmów typu
LED umieszczony poniżej drzwi frontowych zamrażarki.
5 Pytanie:
Czy oferowane urządzenia ma posiadać możliwość kalibracji czujnika temperatury z poziomu
panelu sterowania?

Odpowiedź:
Oferowane urządzenie nie musi umożliwiać kalibracji czujnika temperatury z poziomu panelu
sterowania.

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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