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          Uczestnicy postępowania 

 
Zawiadomienie 

        
Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie dostawy zamrażarki niskotemperaturowej do Instytutu 
Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. 
 
Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły wraz z odpowiedziami w przedmiotowym 
postępowaniu. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie działające w zakresie temperatur -40 do -86°C? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności  użytkowej 772l? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykorzystujące mix bezpiecznych czynników chłodzących R134a, 
R404a, R23, R410a, N2? 
Odpowiedź 
Tak, jeśli są dozwolone do użytkowania na terenie Polski. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 4szt. niezależnie działających drzwi wewnętrznych? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez sygnalizacji konieczności wymiany filtra? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie działające w zakresie temperatury zewnętrznej 16-32°C? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach sz:120,5 x w:195,5 x g:102,5 cm? 
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Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na spełnianie warunku udziału w postępowaniu przedstawienia 
wykonania należycie co najmniej jednej dostawy sprzętu medycznego o wartości nie niższej niż 70 000,00 
złotych brutto. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na „zapewnia możliwość zgłaszania awarii ...... 
godzin na dobę, w godzinach od ..... do ..... w dniach ..... (od godz. 8.00 do 16.00)? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o głośności <52 dB? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuści 2 szt. kluczy w komplecie? 
Odpowiedź 
Nie. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2 drzwiami wewnętrznymi, które można otwierać niezależnie od 
siebie? Zamrażarki niskotemperaturowe posiadają parzystą liczbę drzwi wewnętrznych. 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 4 drzwiami wewnętrznymi, które można otwierać niezależnie od 
siebie? Zamrażarki niskotemperaturowe posiadają parzystą liczbę drzwi wewnętrznych. 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 4 partycjami (przestrzenią podzieloną półkami)? 
Odpowiedź 
Nie. 
 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający zgodzi się na zniesienie konieczności wykonywania przeglądów gwarancyjnych? 
Producent sprzętu, który Wykonawca zamierza zaproponować nie wymaga przeglądów technicznych w 
okresie gwarancji, co nie wpływa na przebieg i utrzymanie pełnej gwarancji.  
Odpowiedź 
Tak. 
 
W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania, zmianie ulegają §3 pkt. 5 i 6 Załącznika nr 4 
do Ogłoszenia – Wzoru umowy na:  
pkt 5 „W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy gwarancyjne, jeśli są one 
wymagane dla zachowania gwarancji”; 
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pkt 6 „Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od ..... do ....., 
w dniach ..... (min. 6h na dobę od godz. 8.00 do 16.00): 
- mailem na adres   ............................................  
- telefonicznie pod numer  ............................................”. 
 
 
Pozostałe zapisy dokumentacji postępowania nie ulegają zmianie. 
Powyższą odpowiedź oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
 
 

 

Dyrektor  
Instytutu Genetyki Roślin  
Polskiej Akademii Nauk 

/-/ 
Prof. dr hab. Paweł Krajewski 

      /podpisano elektronicznie/ 
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