Szczecin, dnia 01.02.2018 r.
sygn. DZ-64-2018/JK
bip.pum.edu.pl
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
na „Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych dla Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-07/2018.
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIA DLA ZADANIA NR 1
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający, jako placówka medyczna, mająca pełne prawo wyposażania podległych
jednostek w jak największą liczbę sprzętu medycznego, wymaga żeby zamrażarka była
sklasyfikowana jako wyrób medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej
technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu
urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty
przetargowej).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga by zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki
wyposażonej w wyświetlacz typu LED, umiejscowiony poniżej drzwi zewnętrznych
urządzenia, co umożliwia podgląd temperatury wewnątrz zamrażarki w momencie otwarcia
drzwi?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzuje, w jakim miejscu ma znajdować się wyświetlacz LED. Zgodnie
z załącznikiem IIIA do SIWZ pkt 12, zaoferowana zamrażarka ma posiadać „Sterownik
mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED”.

Pytanie nr 3
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki,
której układ chłodzenia przystosowany jest do pracy z naturalnymi, bezpiecznymi,
węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazuje powyższego wymogu dotyczącego czynników chłodniczych
przedmiotowej zamrażarki.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności użytkowej
wynoszącej 445 litrów oraz wysokości zewnętrznej 1991 mm, spełniającą pozostałe wymiary
wymagane przez Zamawiającego? Jeśli wysokość podana w specyfikacji spowodowana jest
ograniczeniami architektonicznymi, możemy Zamawiającemu przedstawić sposób wniesienia
urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takich parametrów zamrażarki. Użytkownik ma dokładnie określone
parametry zamrażarki uwarunkowane transportem i miejscem, w którym będzie znajdowała się
na stałe.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z izolacją hybrydową o grubości
warstwy izolacyjnej komory 80 mm, wykonaną z systemu ultracieńkich paneli próżniowych
o grubości 25 mm w połączeniu z pianką PU o grubości 55 mm? Jest to jedna
z najnowocześniejszych technologii na rynku, która pozwala na wysoką stabilność
utrzymania temperatury wewnątrz zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową ze sterownikiem
mikroprocesorowym z graficznym wyświetlaczem typu LCD? Zastosowanie tego typu
wyświetlacza pozwala na czytelną i prostą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również
możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli
Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ. Ponadto w przypadku pomieszczeń nasłonecznionych powstają utrudnienia
w odczycie na wyświetlaczu. Wyświetlacze LED są energooszczędne i charakteryzują się
dłuższą żywotnością w porównaniu z wyświetlaczami LCD.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wadze 270 kg? Zaoferowana
zamrażarka wyposażona jest w kółka jezdne, umożliwiające łatwe przetransportowanie
urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
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Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zużyciem energii wynoszącym
13,68 kWh/dobę, z możliwością pracy w trybie ekonomicznym zmniejszającym zużycie
energii o ok. 15% (tj. 11,63 kWh/dobę)? Urządzenia dostarczane są standardowo z fabrycznie
ustawionym ekonomicznym trybem pracy. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalne zużycie zostało ustalone przez użytkownika
na poziomie 10,00 kWh/dobę.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 322 litry? Dopuszczenie oferowanej
zamrażarki będzie dla Zamawiającego parametrem korzystniejszym gdyż pozwoli
na wystartowanie w postępowaniu większej liczbie oferentów zgodnie z zasadami
konkurencyjności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o takim parametrze. Ze względu na zapotrzebowanie
użytkowania co do ilości materiału przechowywanego w zamrażarkach, pojemność
minimalna została ustalona na poziomie 330 litry.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o wymiarach
zewnętrznych 765x 900x1985 mm (szer x gł x wys) ? Jeżeli nie proszę o argumentację jakie
znaczenie dla Zamawiającego mają wymiary zewnętrzne.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takich parametrów zamrażarki. Użytkownik ma dokładnie
określone parametry zamrażarki uwarunkowane transportem i miejscem, w którym będzie
znajdowała się na stałe. Wymiary są istotne przy transporcie zamrażarki do docelowego
miejsca wyposażonego w bardzo wąskie pomieszczenia i wymiar gł. 900 i wys. 1985 będzie
problematyczny.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej
z drzwiczkami wewnętrznymi izolowanymi bez zamknięcia mechanicznego co pozwala
na uniknięcie gromadzenia się lodu w zamku? Jeżeli nie proszę o argumentację.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamek mechaniczny w drzwiach wewnętrznych umożliwia
ścisłe przyleganie do komory zamrażarki, zapobiega utracie temperatury wewnątrz
zamrażarki, dodatkowo jeśli powstaną oszronienia na drzwiach wewnętrznych, mechaniczne
zamknięcie umożliwi zamykanie drzwiczek a domykanie nie będzie tak efektywne, ponieważ
takie drzwiczki z oszronioną lub oblodzoną powierzchnią uniemożliwią zamknięcie.
Pytania nr 12
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza?
Czyszczenie skraplacza jest czynnością okresową leżącą po stronie użytkownika. Jeżeli nie
proszę o argumentację.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z tym, że jest to okresowa czynność użytkownik
musi być poinformowany przez sygnał alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza by ta
czynność została wykonana w należytym czasie, tym bardziej, że może dochodzić
do zmian w składzie osobowym użytkownika.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić zamrażarkę ze średnim zużyciem energii 16,08
kWh/dobę i ustalenie tego parametru jako wartość graniczną podlegającą punktowaniu?
opuszczenie oferowanej zamrażarki będzie dla Zamawiającego parametrem korzystniejszym
gdyż pozwoli na wystartowanie w postępowaniu większej liczbie oferentów zgodnie
z zasadami konkurencyjności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalne zużycie zostało ustalone przez użytkownika
na poziomie 10,00 kWh/dobę.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie ocenianego terminu dostawy do 50 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający jako jednostka o charakterze medycznym wymaga by zamrażarka
posiadała certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga by zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny.

PYTANIA DLA ZADANIA NR 2
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności użytkowej
wynoszącej 570 litrów? Przy zachowaniu wymaganych wymiarów zewnętrznych oferujemy
Zamawiającemu zamrażarkę o większej pojemności. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie powodu
rezygnacji z powyższego rozwiązania.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową ze sterownikiem
mikroprocesorowym z graficznym wyświetlaczem typu LCD? Zastosowanie tego typu
wyświetlacza pozwala na czytelną i prostą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również
możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli
Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.

4

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ. Ponadto w przypadku pomieszczeń nasłonecznionych powstają utrudnienia
w odczycie na wyświetlaczu. Wyświetlacze LED są energooszczędne i charakteryzują się
dłuższą żywotnością w porównaniu z wyświetlaczami LCD.
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z możliwością podłączenia
do komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu pozwalającego na archiwizowanie
parametrów pracy? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymagał oprócz archiwizowania parametrów
pracy poprzez opcjonalny interfejs, również możliwość pozwalającą na sterowanie
zamrażarką.
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zużyciem energii wynoszącym
16,56 kWh/dobę, z możliwością pracy w trybie ekonomicznym zmniejszającym zużycie
energii o ok. 15% (tj. 14,08 kWh/dobę)? Urządzenia dostarczane są standardowo z fabrycznie
ustawionym ekonomicznym trybem pracy. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalne zużycie zostało ustalone przez użytkownika
na poziomie 10,00 kWh/dobę.
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w 10 sztuk stelaży
na 20 pudełek o wys. 5 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści takie rozwiązanie wyłącznie w przypadku, gdy wnioskowane stelaże spełnią
warunek z punktu 25 Załącznika IIIA do SIWZ tj. „Możliwość umieszczenia w zamrażarce
co najmniej 330 szt. pudełek o wysokości 5 cm” oraz zmieszczą się w oferowanej zamrażarce. W
takim przypadku Zamawiający dopuści przedmiotową ilość.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiający jako placówka medyczna, mająca pełne prawo wyposażania podległych
jednostek w jak największą liczbę sprzętu medycznego, wymaga żeby zamrażarka była
sklasyfikowana jako wyrób medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej
technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu
urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty
przetargowej).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga by zamrażarka posiadała certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą
93/42/EEC w związku z jej wykorzystaniem w jednostce medycznej.
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Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w wyświetlacz typu LED,
umiejscowionym w górnej części urządzenia, maksymalnie do 15 cm od górnej krawędzi
urządzenia w celu poprawy widoczności wyświetlanych parametrów z każdego miejsca
laboratorium?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzuje, na jakiej wysokości ma znajdować się wyświetlacz LED.
Zgodnie z załącznikiem IIIA do SIWZ pkt 12, zaoferowana zamrażarka ma posiadać
„Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED”.
Pytanie nr 23
Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej wyposażonej w system
chłodzenia oleju, który obniża temperaturę wewnątrz kompresora co przekłada się
na wydłużenie żywotności urządzenia nawet o 50%?
Odpowiedź:
Zamawiający ze względu na korzyści płynące z zastosowania systemu chłodzenia oleju,
co znacznie wpływa na żywotność kompresora zamrażarki, wymaga przedmiotowej
technologii w oferowanej zamrażarce.
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz bez
możliwości założenia dodatkowej kłódki ? Dopuszczenie oferowanej zamrażarki będzie dla
Zamawiającego parametrem korzystniejszym gdyż pozwoli na wystartowanie
w postępowaniu większej liczbie oferentów zgodnie z zasadami konkurencyjności. Jeżeli nie
proszę o argumentację po co Zamawiającemu podwójne zamknięcie na klucz?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz bez
możliwości założenia dodatkowej kłódki.
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej
z drzwiczkami wewnętrznymi izolowanymi bez zamknięcia mechanicznego co pozwala na
uniknięcie gromadzenia się lodu w zamku? Jeżeli nie proszę o argumentację.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamek mechaniczny w drzwiach wewnętrznych umożliwia
ścisłe przyleganie do komory zamrażarki, zapobiega utracie temperatury wewnątrz
zamrażarki, dodatkowo jeśli powstaną oszronienia na drzwiach wewnętrznych, mechaniczne
zamknięcie umożliwi zamykanie drzwiczek a domykanie nie będzie tak efektywne, ponieważ
takie drzwiczki z oszronioną lub oblodzoną powierzchnią uniemożliwią zamknięcie.
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej
z dużym ekranem LCD zamiast LED co jest parametrem korzystniejszym ze względu na
lepszą czytelność oraz opcję komunikatów tekstowych? Jeżeli nie proszę o argumentację.
Odpowiedź:

6

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ. Ponadto w przypadku pomieszczeń nasłonecznionych powstają utrudnienia
w odczycie na wyświetlaczu. Wyświetlacze LED są energooszczędne i charakteryzują się
dłuższą żywotnością w porównaniu z wyświetlaczami LCD.
Pytanie nr 27
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza?
Czyszczenie skraplacza jest czynnością okresową leżącą po stronie użytkownika. Jeżeli nie
proszę o argumentację.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z tym, że jest to okresowa czynność użytkownik
musi być poinformowany przez sygnał alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza by
ta czynność została wykonana w należytym czasie, tym bardziej, że może dochodzić
do zmian w składzie osobowym użytkownika.
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić zamrażarkę ze średnim zużyciem energii 17,04
kWh/dobę i ustalenie tego parametru jako wartość graniczną podlegającą punktowaniu?
opuszczenie oferowanej zamrażarki będzie dla Zamawiającego parametrem korzystniejszym
gdyż pozwoli na wystartowanie w postępowaniu większej liczbie oferentów zgodnie
z zasadami konkurencyjności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalne zużycie zostało ustalone przez użytkownika
na poziomie 10,00 kWh/dobę.
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie ocenianego terminu dostawy do 50 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 30
Czy Zamawiający jako jednostka o charakterze medycznym wymaga by zamrażarka
posiadała certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC?
Zamawiający wymaga by zamrażarka posiadała certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą
93/42/EEC w związku z jej wykorzystaniem w jednostce medycznej.
PYTANIE DO ZADANIA NR 1 ORAZ NR 2
Pytanie nr 31
Do zadania numer 1 zaproponować mogę zamrażarkę HAIER DW-86L388J, a do zadania
nr 2 HAIER DW-86L578J. W załączniku przesyłam specyfikacje techniczne obu wyrobów.
W zadaniu nr I w punkcie 5) szerokość zewnętrzna zamrażarki HAIER DW-86L388J to 812,
w punkcie 6) głębokość zewnętrzna to 893 mm, 7) wysokość zewnętrzna to 1980 mm?
Pozostałe kryteria zamrażarka HAIER spełnia.
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 812 mm, głębokości zewnętrznej
893 mm, natomiast wysokość musi być zgodna z punktem 7.
Pytanie nr 32
Odnośnie zadania nr. 2 zamrażarka DW-86L578J posiada w punkcie 5) szerokość
zewnętrzną 895 mm, a w 6) głębokość zewnętrzną 980 mm. Pozostałe parametry sprzęt
spełnia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o podanych parametrach zewnętrznych.
Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący
sposób:
1) W załączniku nr III A do SIWZ (zad. II) do parametrów technicznych dodane zostają
niżej wymienione pozycje:
a) 27 – o treści – „Zamrażarka wyposażona w system chłodzenia oleju, który
obniża temperaturę wewnątrz kompresora”,
b) 28 – o treści – „Zamrażarka posiada certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą
93/42/EEC (do wglądu przy odbiorze)”.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. Administracyjnych
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr Andrzej Gajewski

Załączniki:
1) Załącznik nr III A (Zad II) – po zmianach.
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