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Postępowanie na 
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Pytanie:  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, którego stabilność 
temperatury w całej objętości komory jest nie większa niż 1st C. 
  
Odpowiedź: Akceptujemy stabilność temperatury w komorze chłodniczej na 
poziomie 1 stopnia Celsjusza. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 430 litrów? 
  
Odpowiedź: TAK 
  
Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatury od -10stC do -
25stC? 
  
Odpowiedź: NIE, proszę o utrzymanie parametrów zapisanych w specyfikacji 
 
Pytanie:  
Czy kwalifikacja IQ,OQ ma zostać przeprowadzono w oparciu i protokoły 
Zamawiającego czy Dostawca ma przygotować protokoły do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Każdy wyprodukowany model zamrażarki, który chcemy 
zaproponować posiada dokumentację IQ, OQ. Dokumentacja- IQ, OQ, 
wykonywana jest dla każdego modelu zgodnie z numerami seryjnymi produktu 
i dostarczana z urządzeniem, niezbędna jeśli będzie konieczność walidacji. Czy 
będzie to wystarczające dla spełnienia warunku wymaganego przez 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Dział Walidacji Biomed Lublin jest w stanie zaakceptować dokumentację - IQ, 
OQ producenta po wcześniejszym przejrzeniu wzorów formularzy, akceptacji 
punktów pomiarowych itp. 
 
Pytanie:  
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem określonych w 
Wymaganiach dokumentacyjnych związanych z dostawą urządzenia w pkt.7. 7) 
certyfikaty kalibracji czujników monitorujących temperaturę. 
 
Odpowiedź: 
Należy to rozumieć jako certyfikat / dokument kalibracji regulatora 
temperatury jako dowód prawidłowości pracy w zadanym przedziale 
temperatur. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga 1 czy 2 szt. zamrażarek? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiane są 2 zamrażarki pionowe. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o zakresie 
temperatur od – 30 oC do -45 oC ? 
 
Odpowiedź: 
Wg wymagań specyfikacji DKJ Biomed Lublin – dla przechowywania substancji 
czynnych wystarczy już temperatura poniżej – 20 oC. Zakres temperatur od – 30 
oC do -45 oC jest dla nas za niski. 
 
 
Pytanie:  



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 
użytkowej 580 L? 
 
Odpowiedź: 
Pojemność proponowanego urządzenia jest za duża. 
 
Wymiary zewnętrzne dla proponowanego modelu to SxGxW  (740x 824x 1994 
mm). Tylko szerokość jest o 100 mm większa od modelu o pojemności 
użytkowej wymaganej przez Zamawiającego. 
 
Pytanie:  
Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do błędu w opisie przedmiotu 
zamówienia w pkt. 9  Dokładność nastawy temperatury jest co 1 0 C,  a 
rozdzielczość i dokładność wskazań pomiaru: 0.1°C 
 
Odpowiedź: 
Błąd edytorski. pkt. 5 – h: dokładność wskazań temperatury 0,1 0 C, pkt. 5 – i: 
dokładność nastawy temperatury 0,1 0 C. 
 
Pytanie:  
Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do błędu w opisie przedmiotu zamówienia 
w zakresie terminu realizacji. Czy termin realizacji nie powinien być liczony w 
dniach? Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to przecież 30 
dni. 
 

a) Termin realizacji zamówienia – Termin („T”) – 100 pkt (waga 
kryterium 20 %) / nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od zawarcia 
umowy z wybranym oferentem.  

Oferta przewidująca najkrótszy termin realizacji zamówienia (liczony w 
miesiącach) od dnia zawarcia umowy otrzyma  100 pkt przemnożonych przez 
wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. 
 
Odpowiedź: 
Błąd edytorski, termin realizacji jest liczony w dniach. 
 
Pytanie:  
Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych przewidzianych w 
umowie.  

1. Zapisy w zakresie kar umownych, które zostaną zamieszczone w treści 
umowy z wybranym oferentem:   

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – 
w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia 
upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do 
dnia naprawy  
e) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w 
wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostarczenia 
zastępczego urządzenia,  
 
Prosimy o doprecyzowanie terminu, w czasie którego wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć urządzenie zamienne. Standardowo do wymiany 
urządzenia dochodzi po 3 awariach tego samego podzespołu. Dodatkowo, 
niedotrzymanie terminu  naprawy ( 24 godziny) nie powinno skutkować 
żądaniem wymiany sprzętu na nowy. 
 
Jednocześnie informujemy, będziemy musieli uwzględnić ten zapis  w wycenie 
co znacznie podroży ofertę. 
 
Odpowiedź: 
Zapisy nie mogą zostać zmienione. 
 
Pytanie:  



Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?  
Czy jest winda towarowa w budynku? Czy będzie konieczność przemieszczenia 
zamrażarki po schodach ? Ma to znaczenie dla wyceny transportu. 
 
Odpowiedź: 
Urządzenie będzie umieszczone na parterze, nie ma potrzeby transportu windą. 
Budynek jest wyposażony w rampę wyładowczą, nie ma potrzeby 
transportować zamrażarek po schodach. 
 

 


