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Odpowiedź na pytania z dnia 09.02.2017 r. 

 

Dotyczy: Spr. Nr 02/PON30/D/ZMRiBK/K/17  na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu 

Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHiE w Warszawie  

 

 W wyniku wpłynięcia pytań do ww. postępowania, poniżej zamieszczamy ich treść wraz z 

wyjaśnieniami: 

 

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 570 litrów z 

możliwością przechowywania aż 400 pudełek o wysokości 50 mm? Jeśli nie, proszę o 

wyjaśnienie. 

Nie. Zamrażarka ma mieć pojemność minimum 750 L. 

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 830 litrów z 

możliwością przechowywania aż 600 pudełek o wysokości 50 mm? Oferowana zamrażarka 

charakteryzuje się niewielkimi gabarytami zewnętrznymi w stosunku do zaproponowanej 

pojemności (szer. x gł. x wys.: 1080 x 822 x 1991 mm). Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie dlaczego 

Zamawiający rezygnuje z urządzenia o większej pojemności. 

Dopuszcza się zastosowanie większej pojemności zamrażarki przy zachowaniu gabarytów 

zewnętrznych maksymalnie: 1100 × 900 × 2000 mm (szer. x gł. x wys.) 

3.Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z komorą wykonaną ze stali 

nierdzewnej 304? Zastosowana stal ma wysoką odporność mechaniczną oraz na korozję. Jeśli nie, 

proszę o wyjaśnienie. 

Nie. Stal 304L ma wyższą odporność na korozję w większości środowisk agresywnych, które mogą być 

przechowywane w zamrażarce.  

http://www.wihe.pl/


4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z czasem schładzania do temperatury 

-80oC wynoszącym 7,5 h? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Nie. Czas schładzania jest parametrem istotnym, ze względu na wartość przechowywanych próbek i 

restart po ewentualnej awarii.   

5. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w stelaż na pudełka o 

wys. 5 cm, z możliwością umieszczenia w nim 20 pudełek?  Wraz z zamrażarką oferujemy 

Zamawiającemu dostarczenie 5 szt. stelaży, co umożliwi przechowywanie wymaganej liczby 

pudełek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania. 

Nie - przed podaniem odpowiedzi proszę o doprecyzowanie wymiarów stelaży do przechowywania i 

pudełek.  

6. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia 66 szt. pudełek 2 in na 

probówki wraz z zamrażarką niskotemperaturową?  

Zamawiający wymaga dostarczenia 22 pudełek 9x9.  
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