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Warszawa, dn. 22 marca 2021 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

nieograniczonego na „Dostawę 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki 

laboratoryjnej oraz zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale 

na 3 części (znak sprawy DA.22.6.2021.ZM/ZF) 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

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

postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 
Dotyczy część nr 1 – dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia 
Czy Zamawiający uzna za równoważną zamrażarkę spełniacą wszystkie przedstawione przez 

Zamawiającego wymogi lecz z wnętrzem wykonanym ze stali pokrytej wytrzymałym tworzywem 

odpornym na uszkodzenia mechaniczne, perforacje i zarysowania? Jest to nowcześniejsze 

rozwiązanie powszechnie stosowane u renomowaych producentów zamrażarek gdyż zmniejsza 

szronienie a także ułatwia czyszczenie wnętrza oraz zmniejsza ryzyko zarysowania powierzchni 

wewnętrznych np. podczas wyjmowania/wadzania stelaży z pudełkami. Dopuszczenie oferowanego 

parametru jest korzystne dla Zamawiającego zarówno w kwestiach technicznych jak i w zwiekszeniu 

konkurencyjności postepowania zakupowego. Jeżeli nie, proszę o argumentację. 

 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1a do projektowanych postanowień umowy w pkt. 4 Charakterystyka urządzenia: 

Wnętrze ze stali nierdzewnej. Materiałem bardziej trwałym w warunkach laboratoryjnych jest stal 

nierdzewna. Stal nierdzewna posiada skłonności do samoczynnego odbudowywania się, która 

zapewnia jej odporność na korozję, oraz jest neutralna biologicznie. Warstwa tworzywa sztucznego 

najczęściej koloru białego którym jest powleczona stal, umożliwia szybkie dostrzeżenie zabrudzeń, 

jednakże materiał ten jest podatny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne w 

przeciwieństwie do bardzo wysokiej wytrzymałości stali nierdzewnej.  



 

 

 
Projekt  „SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 
1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 projekt nr RPMA.01.01.00-14-e218/20 
 

 

 

Ponadto działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje 

zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ w pkt. 23 – 

Bezpieczeństwo użytkowania, w następujący sposób: 

BYŁO: 

23. Bezpieczeństwo użytkowania zgodność z przepisami EN-61010, CE lub równoważnymi – 

certyfikaty wraz z dostawą przedmiotu zamówienia 

 

JEST: 

23. Bezpieczeństwo użytkowania Oznaczenie CE 

 
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają 

bez zmian.  

Zamawiający informuje, iż załącza następujący dokument ze zmianami stanowiący załącznik do 

niniejszego pisma z obowiązkiem stosowania: 

1. załącznik nr 1b do projektowanych warunków umowy – zmiana 22.03.2021. 

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami nie ulega zmianie termin składania 

ofert. 

 

DYREKTOR 
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