Odpowiedzi na zapytania do oferty 4/ZAP/2020 o nr 1238479
z dnia 12.03.2020
Projekt POIR.01.01.01-00-0880/18-00
ZAPYTANIA OD OFERENTÓW:
Zapytanie 1:
Zamrażarki Zadanie C
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez zamrażarki możliwości zmiany
kierunku otwierania drzwi?

Chłodziarki Zadanie D
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez chłodziarki złącza USB czy jest to
traktowane jako wyposażenie opcjonalne ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń niespełniających wymogów zapytania ofertowego.
Złącze USB jest opcjonalnym wyposażeniem chłodziarki. Zamawiający dopuszcza chłodziarki
bez złącza USB.
Zapytanie 2:
Ze względu na znaczne utrudnienia i opóźnienia w transporcie towarów
pomiędzy krajami Unii Europejskiej wywołane procedurami mającymi utrudnić
rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 uprzejmie prosimy o wyrażenie
zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty
podpisania umowy.
ODPOWIEDŹ:
Przedłużono termin realizacji zamówienia z 15 do 25 dni.

Zapytanie 3:
W dokumentach aplikacyjnych do zapytania ofertowego nr 4/ZAP/2020 nie została
dołączona treść umowy jaka ma być podpisana ze sprzedającym i na jaką Zamawiający
powołuje się w ogłoszeniu. Nie wiem też jaka ma być forma płatności.
ODPOWIEDŹ:

Nie udostępniamy treści umowy przed rozstrzygnięciem postępowania ofertowego.
Dopuszczamy płatność bezgotówkową w formie przelewu, jako przedpłata na podstawie
faktury pro-forma lub na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności.
Zapytanie 4:
Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania pn. "Zakup i dostawa sprzętu
laboratoryjnego" 4/ZAP/2020:
Zadanie C:
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę szufladową bez oświetlenia,spełniające wszystkie
pozostałe wymagania Zamawiającego?
Zadanie D:
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę bez oświetlenia oraz złącza USB, posiadającą złącze
RS485? Chłodziarka spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ:
Oświetlenie z zamrażarce jest opcjonalne. Zamawiający dopuszcza zamrażarki bez oświetlenia.
Złącze USB i oświetlenie są opcjonalnym wyposażeniem chłodziarki. Zamawiający dopuszcza
chłodziarki bez oświetlenia i bez złącza USB.
Zapytanie 5:
Dotyczy: termin realizacji:
1. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie oraz związane
z tym opóźnienia w dostawie podzespołów do produkcji urządzeń, czy Zamawiający zgadza
się na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od daty podpisania umowy?
Dotyczy: zamrażarka laboratoryjna
1. Ze względu na to, iż zamrażarka jest urządzeniem laboratoryjnym posiadającym
zaawansowany sterownik temperatury, co konstrukcyjnie nie pozwala na zmianę kierunku
otwierania drzwi, czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym drzwi otwierają się na
prawo?
2. Ile szuflad powinno być w zamrażarce?
3. Czy zamrażarka powinna być dostraczona wraz ze świadectwem wzorcowania
wystawionym przez laboratorium akredytowane?
4. Czy rejestrator temperatury powinien być wywzorcowany przez laboratorium
akredytowane?
Dotyczy: chłodziarka laboratoryjna
1. Jakie są wymagania dotyczące stabilności i jednorodności temperatury w chłodziarce?

2. Ile półek powinno być w chłodziarce?
3. Czy chłodziarka powinna być dostraczona wraz ze świadectwem wzorcowania
wystawionym przez laboratorium akredtytowane?
4. Czy rejestrator temperatury powinien być wywzorcowany przez laboratorium
akredytowane?
5. Z jakiego materiału ma być wykonane wnętrze chłodziarki laboratoryjnej?
ODPOWIEDŹ:
Przedłużono termin realizacji zamówienia z 15 do 25 dni.
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń niespełniających wymogów zapytania ofertowego.
Zamawiający w specyfikacji określił wymagane parametry sprzętu laboratoryjnego.
Zapytanie 6:
czy Zamawiający w Zadaniu B pkt. 3 dopuszcza zamówienie Pipety 8-kanałowej o zakresie
objętości 120-1200 ul.
ODPOWIEDŹ:
Tak, Zamawiający zgodnie z aktualną ofertą dopuszcza pipety 8-kanałowe o zakresie
objętości 120-1200ul.

