
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.5.2019.RM 

 
Wrocław, dnia 24 maja  2019 roku 

 

Uczestnicy Postępowania  
 

Dotyczy postępowania pn: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do -86ºC wraz z system awaryjnego podtrzymania 

temperatury – CO2 backup dla Zakładu Biotransformacji wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1986 z późniejszymi 

zmianami ) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1 ustawy. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 

naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu 

rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8. 

Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które 

udziela się odpowiedzi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

Pytania od Wykonawcy 1: 

1) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 496 litrów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 496 litrów. 

2). Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 895 mm, głębokość 1002 mm, wysokość 1999 

mm? Różnica to 12 mm w parametrze głębokości i taka różnica w tym wymiarze nie powinna mieć dla Zamawiającego 

znaczenia. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 895 mm, głębokość 1002 mm, 

wysokość 1999 mm. 

3). Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 920 mm, głębokość 885 mm, wysokość 1990 

mm? Różnica to 5 mm w parametrze szerokości i taka różnica w tym wymiarze nie powinna mieć dla Zamawiającego 

znaczenia. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 920 mm, głębokość 885 mm, wysokość 

1990 mm. 

4). Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami wewnętrznymi zdejmowanymi jednym ruchem w celu łatwiejszej konserwacji i 

zamknięciem magnetycznym? Takie rozwiązanie zapewnia wygodę jeżeli chodzi o konserwację w trakcie eksploatacji oraz 

szczelne przyleganie drzwi wewnętrznych. Rozwiązanie z zamknięciem mechanicznym jest rozwiązaniem gorszym gdyż w 



 

 

przypadku powstania szronu mechanizm może się blokować  i utrudniać otwarcie urządzenia. Jeżeli nie to zwracam się z 

prośbą o uzasadnienie jaką różnicę ma dla Zamawiającego sposób zamykania drzwi wewnętrznych. 

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie dopuści urządzenia z  zamknięciem magnetycznym. 
5). Czy Zamawiający wymaga urządzenia z wyświetlaniem na wyświetlaczu aktualnej temperatury otoczenia? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga urządzenia pokazującego aktualną temperatury otoczenia. 

6) Czy Zamawiający może sprecyzować jakiego rodzaju stelaży wymaga? Czy stelaży standardowych z pudełkami wsuwanym z 

boku stelaża czy stelaży z wysuwanymi szufladkami które są o wiele bardziej funkcjonalne i wygodne podczas codziennego 

użytkowania? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga stelaży standardowych na pudełka o wysokości 50 mm wsuwanych z boku stelaża. 

 

 
Pytania od Wykonawcy 2 

1. Czy Zamawiający wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny, co jest gwarancją 

najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego 

typu urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty przetargowej). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiej klasyfikacji, jednak dopuszcza zamrażarkę sklasyfikowaną jako wyrób 
medyczny. 

2. Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w izolację hybrydową, 

składającą się z pianki poliuretanowej, paneli próżniowych, oraz włókna szklanego, która gwarantuje rozkład 

temperaturowy na poziomie 1,8°C? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w izolację hybrydową. 

3. Czy Zamawiający może doprecyzować czy dopuści dostawę zamrażarki z wnętrzem odpornym na korozję, 

wykonanym ze stali dodatkowo powlekanej akrylowym tworzywem? Rozwiązanie takie pozwala na podwyższenia 

trwałości wnętrza i ułatwienia czyszczenia komory zamrażarki. 

Odpowiedź: TAK,  Zamawiajacy dopuści  dostawę zamrażarki z wnętrzem odpornym na korozję, wykonanym ze stali 

dodatkowo powlekanej akrylowym tworzywem. 

4. Czy Zamawiający wymaga żeby zamrażarka posiadała konstrukcję bezfiltrową? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga konstrukcji bezfiltrowej w minimalnych wymaganiach technicznych, jeżeli 

zostanie złożona oferta na zamrażarkę z taką funkcją weźmie ją pod uwagę przy  ocenie. 

Pytania od Wykonawcy 3 

 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 Pzp zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu. 

Pyt. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 915*1055*1940mm?  

Głębokość proponowana jest o tylko 65 mm większa od wymaganej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 

915*1055*1940mm. 

Pyt. 2 

Prosimy o wyjaśnienie czy podane wartości pojemności 500 -560 L są wartościami brutto czy wartościami użytkowymi? 

Odpowiedź: Podane wartości są wartościami użytkowymi. 

 



 

 

Pyt. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 500L brutto i 485 L pojemności użytkowej ? 

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie spełniało założenia opisu  przedmiotu  zamówienia. 

 

Pyt. 4                                                                                                                                                                 

Prosimy o dopuszczenie zamrażarki z dwoma niezależnymi kompresorami a w przypadku awarii jednego z nich,  z 

możliwością utrzymania temperatury na poziomie -50 przez 4 godziny i 22 minuty.  

Zamawiający wymaga dostarczenia systemu Backup z zamrażarką, więc Zamawiający jest zabezpieczony przed spadkiem 

temperatury w zamrażarce. 

Odpowiedź: NIE,  Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie spełniało założenia opisu  przedmiotu  zamówienia. 

 

 

 
 
 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 
Mgr Renata Michałowska 

  
  

 


