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Puławy, 26.10.2021r. 

 

Wykonawcy,              

którzy ubiegają się  o udzielenie 

     zamówienia publicznego 

 

 

Znak sprawy: INS/BBA - 18/2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie 

nowych aparatów i urządzeń do wyposażenia pracowni 

mikrobiologicznej.  

 

 

 

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych 

Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 z 

późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania 

nadesłanego do w/w postępowania  wraz z odpowiedzią, o treści jak 

poniżej: 

 

Część nr 8 – dostawa kompletnej wirówki laboratoryjnej –  

1 sztuka,   

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną o nieznacznie 

większych rozmiarach wynoszących 44,3 x 54,5 x 38 cm (S x G x W) oraz 

większej mocy wynoszącej 600W, oferującą wyższe niż wymagane parametry 

pracy – w tym uzyskiwane przyspieszenie w wirniku horyzontalnym sięgające 

ponad 4200 xg, spełniającą wszystkie pozostałe wymagane parametry 

techniczne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wirówkę w rozmiarach i o mocy proponowanej przez 

Dostawcę. 
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Część nr 9 Zamrażarka niskotemperaturowa 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach 595x645x825(przy całkowicie 
wykręconych stopkach) mm (SzxGxW) i pojemności 92 litry? Tj. przy zachowanych 
wymiarach wymaganych (jedynie 5 mm więcej na wysokości) Zamawiający 
dostaje dużo większą pojemność. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki niskotemperaturowej o wskazanych 

wymiarach (595x645x825) i pojemności (92 litry). Zamrażarka 

niskotemperaturowa musi spełniać wymagania podane w specyfikacji, 

zwłaszcza wymiarów, które są dostosowane do mebli laboratoryjnych 

(szczególnie wysokość zamrażarki, która ma się znajdować pod blatem, 

kompatybilna z pozostałym umeblowaniem). Na potrzeby i zakres 

prowadzonych badań, nie przewiduje się większej pojemności zamrażarki 

(przechowywanie tylko szczepów wzorcowych). 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez drzwi wewnętrznych? Nie widzimy 
sensu takich drzwi. Jak Zamawiający to określił, mają one zapobiegać zmianom 
temperatury podczas otwierania drzwi. Ma to sens w przypadku większych 
zamrażarek, kiedy drzwi wewnętrznych jest co najmniej 2 szt. Wtedy otwierając 
jedne z takich drzwi ograniczamy dopływ ciepłego powietrza dzięki temu, że 
pozostałe drzwi wewnętrzne są zamknięte. Jeżeli jednak mamy tylko jedną sztukę 
drzwi wewnętrznych, musimy zawsze te jedne drzwi wewnętrzne otworzyć – tym 
samym jaka różnica jest pomiędzy otwarciem drzwi głównych, a drzwi 
wewnętrznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę bez wewnętrznych drzwi  izolujących.  
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