
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.5.2019.RM 

 
Wrocław, dnia 28 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 2 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 4: 

 

1. Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 570l? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

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

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości zewnętrznej 2012 mm? Jeśli podana wysokość w specyfikacji 

spowodowana jest ograniczeniami architektonicznymi, możemy przedstawić Zamawiającemu sposób wniesienia 

urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

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

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55oC do -86oC? W przypadku 

urządzeń pracujących w wyższych temperaturach następuje znacznie szybsze zużywanie się kompresorów obecnych w 

zamrażarce i ich większą awaryjność. Jeśli Zamawiający nie będzie pracował w zakresie temperatury od -50 do -55°C i 

nie dopuszcza proponowanego przez nas urządzenia, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55oC do -86oC. 

4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z kaskadowym system chłodzenia składającym się z dwóch 

hermetycznych kompresorów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

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

 
W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Mgr Renata Michałowska 



 

 

  
  

 


