
 

 

Warszawa, dn. 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę komory do pracy mikrobiologicznej w atmosferze 

beztlenowej.” (znak sprawy DA.22.6.2020.ZM) 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: Pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia: Charakterystyka urządzenia, Zamawiający wymaga:  

Demontowana ściana  frontowa dla ułatwienia załadunku i czyszczenia 

To wymagane rozwiązanie techniczne może być spełnione również przy zastosowaniu komory z 

demontowalną ścianą boczną, zapewniają te same możliwości funkcjonalne. 

Pytanie:  

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie opierające się na demontowalnej ścianie bocznej, nie 

frontowej jak podano pierwotnie? 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. Funkcjonalność w przypadku 

demontowanej ściany bocznej wymaga dostosowania miejsca umieszczenia komory i znacznie 

zmienia ergonomię użytkowania i dostępność wnętrza komory w stosunku do demontowanej ściany 

frontowej. 

 

Pytanie 2  

Dotyczy: Pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia: Charakterystyka urządzenia, Zamawiający wymaga: 

Obudowa ze stali nierdzewnej 

To rozwiązanie może być zastąpione poprzez zastosowanie innych materiałów, takich jak winyl bądź 

aluminium, równie funkcjonalnych, nie wpływających na pogorszenie warunków pracy czy też na 

wytrzymałość komory. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie opierające się na wykonaniu obudowy komory z aluminium 

bądź winylu? 

Odpowiedź na pytanie2: 

Zamawiający informuje, iż dopuści komorę z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej lub aluminium, 

z zastrzeżeniem, że wymaga, aby  obszar roboczy wewnątrz komory był wykonany ze stali 

nierdzewnej. Aluminium pod wpływem wilgoci wytwarza na powierzchni warstwę ochronną tlenku 



 

 

aluminium, natomiast stal nierdzewna posiada skłonności do samoczynnego odbudowywania się, 

oraz jest neutralna biologicznie. W opinii Zamawiającego materiałem bardziej trwałym w warunkach 

laboratoryjnych jest stal nierdzewna. Ponadto Zamawiający wymaga aby obudowa komory była 

wykonana z  materiału zapewniającego odpowiednią sztywność całej komory i odporność na 

uszkodzenia mechaniczne, w przeciwieństwie do konstrukcji winylowej, przy zapewnieniu 

pożądanych cech funkcjonalno-użytkowych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 3 

Dotyczy: Pkt 6 Opis przedmiotu zamówienia: Charakterystyka urządzenia, Zamawiający wymaga: 

Inkubator z regulacją temperatury o max. 0,1°C w zakresie od +5°C od temperatury otoczenia do nie 

mniej niż 70°C 

Na rynku dostępne są różne opcje zakresów temperatury pracy inkubatora. Większość aplikacji do 

których używana jest komora mikrobiologiczna, mieści się w zakresie temperatur do 400C. 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające regulację temperatury do 40°C lub do 

65°C ? 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie umożliwiające regulację temperatury do nie mniej 

niż 65°C 

 

Pytanie 4 

Dotyczy: Pkt 9 Opis przedmiotu zamówienia: Charakterystyka urządzenia, Zamawiający wymaga: 

Oświetlenie wewnątrz komory, obszaru miejsca pracy. 

Na rynku istnieją rozwiązania eliminujące konieczność stosowania dodatkowego oświetlenia w 

komorze. 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie wymagające zasadniczo żadnego dodatkowego 

oświetlenia, ze względu na konstrukcję i materiał z jakiego wykonana jest komora, zapewniając pełną 

dostępność światła użytkownikowi? 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. Oświetlenie miejsca pracy 

wnętrza komory jest istotnym parametrem funkcjonalno-użytkowym dla Zamawiającego.  

 

Pytanie 5 

Dotyczy: Pkt 2 Opis przedmiotu zamówienia: Zestaw uruchomieniowy, Zamawiający wymaga:  

Paski kontroli atmosfery beztlenowej (100 szt./op) – 1 opakowanie. 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści bardziej zaawansowane rozwiązanie opcjonalne tzw. Moduł            , 

czyli cyfrowy wyświetlacz, który monitoruje w czasie rzeczywistym poziom O2 

i H2 ?  Przedstawione rozwiązanie pozwala zredukować finalne koszty eksploatacji komory.  

Dodatkowo wskazane akcesorium pozwala na monitorowanie atmosfery beztlenowej w zakresie +/- 

20 ppm, dla przykładu paski kontrolują atmosferę beztlenową jedynie +/- 1000 ppm. 

Odpowiedź na pytanie 5: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie. W przypadku zaoferowania takiego 

rozwiązania nie podlegają dostawie Paski kontroli atmosfery beztlenowej (100 szt./op) w ilości 1 

opakowania. 



 

 

 

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019, poz. 1843) uprzejmie informuję, że zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę: 

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

ROZDZIAŁ IX.  

Składanie ofert 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez 

naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący 
sposób: 

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36 

 

Oferta w postępowaniu znak: DA.22.6.2020.ZM –„ Dostawa komory do pracy mikrobiologicznej w 

atmosferze beztlenowej” 

 

Nie otwierać przed 30.04.2020r. przed godz. 12:30. 

 

3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w Warszawie 
przy ul. Rakowieckiej 36 (pok. 134 sekretariat IBPRS), w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r. do 
godz. 12:00. 

4. Oferty przesłane faksem lub w inny niż w ww. sposób nie będą rozpatrywane. 
 

ROZDZIAŁ XI.  
Otwarcie ofert 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 30.04.2020r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w 

Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, w pok. CW17, Dział Administracyjno-Techniczny. 
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w szczególności 
dotyczące ceny. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o 
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 



 

 

 

2. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy: 

 

1) CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA, pozycja 4 

BYŁO:  

Obudowa ze stali nierdzewnej 

JEST: 

Obudowa ze stali nierdzewnej, aluminium lub innego rodzaju stali odpowiednio 

przystosowanej do specyfiki pracy przedmiotu zamówienia, obszar roboczy wewnątrz komory 

wykonany ze stali nierdzewnej 

2) CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA, pozycja 6 

BYŁO: 

Inkubator z regulacją temperatury o max. 0,1°C w zakresie od + 5°C od temperatury otoczenia 

do nie mniej niż 70°C 

JEST: 

Inkubator z regulacją temperatury o max. 0,1°C w zakresie od + 5°C od temperatury otoczenia 

do nie mniej niż 65°C 

 

3) CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA, pozycja 21 – nowa pozycja ! 
Moduł z elektronicznym wyświetlaczem monitorującym w czasie rzeczywistym poziom O2 i H2 – 

w przypadku nie zaoferowania ww. modułu, Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował 

Paski kontroli atmosfery beztlenowej (100szt./op) – 1 opakowanie. 

4) ZESTAW URUCHOMIENIOWY, usunięta pozycja 2 

BYŁO: 

Paski kontroli atmosfery beztlenowej (100szt./op) – 1 opakowanie 

JEST: 

Brak pozycji 2 – usunięta! 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pozostają bez zmian. 

 

Zamawiający informuje, iż załącza następujący dokumenty ze zmianami stanowiącymi załącznik do 

niniejszego pisma, z obowiązkiem stosowania: 

1. Projekt Umowy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia – zmieniony – stanowiący załącznik 

nr 1 do SIWZ 

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, ulega zmianie treść ogłoszenia o 

zamówieniu, t.j.:  

https://bip.ibprs.pl/images/stories/przetargi/DA-22-6-2020-ZM/02_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_wraz_z_OPZ.pdf


 

 

1. Termin składania ofert :  30.04.2020 r. godz. 12:00 

2. Termin otwarcia ofert:  30.04.2020 r. godz. 12:30 

 

 

 

DYREKTOR 

         Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                        im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                              --//-- 

                         prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel 

 


