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         Poznań, dnia 17 maja 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 22/18 

  

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Wyjaśnienie treści SIWZ 
 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 
projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i leczenia 
chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety”  na  dostawę  sprzętu w celu doposażenia bloku operacyjnego, 
pracowni patomorfologii, diagnostyki narządów rodnych kobiety. 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza 
treść zapytań wraz z odpowiedziami, jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ. 

 
     Zestaw 1 

 
1. Czy Zamawiający w Części nr 3 pkt. 11 dopuści kolposkop nie zawierający w swojej konstrukcji zielonego filtru? 

(Mamy do zaproponowania kolposkop z zielonym filtrem, nie charakteryzujący się stałym, 45o, kątem 
nachylenia binokularu). 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Czy Zamawiający w Części nr 3 pkt. 13 dopuści kolposkop z trzema rodzajami powiększenia: x7,5; x15; x30 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 

 
Zestaw 2 

Pakiet nr 1 (stół operacyjny – 2 sztuki) 
 
Dotyczy pkt. 27 – efektywność energetyczna: 
Prosimy i wnioskujemy o sprostowanie wymogów dotyczących zużycia prądu przy maksymalnym obciążeniu stołu. Z uwagi 
na bezpieczeństwo pacjenta, stół nie może być podłączony do prądu (z sieci) w czasie, gdy znajduje się na nim pacjent. 
Zakładamy, że w punkcie 27 chodzi Zamawiającemu o zużycie prądu, podczas gdy stół nie jest podłączony do sieci a 
korzysta z baterii (akumulatora)?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

Zestaw 3 
Pakiet nr 1 (stół operacyjny – 2 sztuki) 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T, spełniającej 
wymogi punktu 6, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło 
pojedyncze obrotowe, pozostałe dwa podwójne, nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na 
wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest 
bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona 
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w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą 
wysuwanych  stopek – dotyczy l.p. 6 i 7 
 

 
 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w punkcie l.p. 9 Wykonawca ma zaoferować stół 

wyposażony w podnóżek lewy i prawy? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o szerokości blatu bez szyn bocznych – 500mm, z 
szynami bocznymi 560mm? – dotyczy l.p. 10 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym obszar przezierności wynosi 350mm? – 
dotyczy l.p. 11 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie 
+45/-45, spełniającego pozostałe wymogi punktu 12? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym długość blatu, jego konfiguracja oraz 
konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca dostęp aparatu RTG bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego: 
• w zakresie 900 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu 
kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy, 
• w zakresie 800 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu 
kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta? Oferowany parametr minimalnie różni się od 
wymaganego– dotyczy l.p. 13 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
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7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez podświetlenia i wyświetlacza 
ciekłokrystalicznego, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. 
Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania baterii. Brak wyświetlacza nie ma znaczenia 
dla walorów klinicznych, wpływa natomiast na ograniczenie konkurencji, co nie jest rozwiązaniem 
korzystnym dla Zamawiającego – dotyczy l.p. 15 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym regulacja nachylenia podnóżków 
realizowana jest ręcznie, wspomagana sprężynami gazowymi. Regulacja w zakresie +20/-90 stopni? – 
dotyczy l.p. 17 i 24 
Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją wysokości (bez materaca, blat w 
pozycji horyzontalnej) w zakresie 665/1115mm. Parametr w dolnym zakresie minimalnie różni się od 
wymaganego, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu. W górnym zakresie natomiast znacznie 
przewyższa wymagany w SIWZ parametr, co jest korzystne dla Zamawiającego (większa ergonomia 
pracy Użytkownika)? – dotyczy l.p. 24 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez możliwości zapamiętania pozycji stołu 
zaprogramowanych przez Użytkownika? – dotyczy l.p. 24 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 30 czerwca br. Wykonawca do czasu 
dostawy właściwych stołów, może udostępnić stoły demo.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

  
 

Zestaw 4 
Część 4.1 Inkunator laboratoryjny z płaszczem wodnym. 
Do punktu 5 Czy zamawiajacy zaakceptuje nowocześniejsze rozwiązanie zapewniajace równie dobre a nawet lepsze 
parametry pracy polegające na zastosowaniu komory wstępnego nagrzewania zamiast płaszcza wodnego ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  akceptuje. 

 
 
Do punktu 10 Czy zamawiający zaakceptuje interfejs RS 422 do podłączenia do komputera co umożliwi rejestracje dancyh 
za pomocą opcjonalnego oprogramowania ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  akceptuje. 
 
Do punktu 11 Czy zamawiający zaakcepuje mniejszy rozmiar inkubatora (wymiary zewnętrzne D W S 435 x 620 x 520, 
wymiary wewnętrzne 222 x 330 x 277) o pojemności 20l ? 
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Mniejszy rozmiar inkubatora pozytywnie wpłynie na szybszą stabilizacje parametrów temperaturowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  akceptuje. 
 
Częśc 4.2 Suszarka laboratoryjna  
Do punktu 8 Czy zamawiający zaakceptuje port USB do rejestracji danych bez konieczności podłaczania do zewnętrznego 
systemu ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  akceptuje. 
 
Część 4.4 Wentylowana szafa na odczynniki 
Czy zamawiający zamiast atestu do przechowywania kwasów, zasad, toluenu, ksylenu i innych środków chemicznych 
zaakceptuje zgodność z normą EN 14727 określającą wytyczne europejskie dla szaf na odczynniki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  akceptuje. 
 

 
Zestaw 5 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 1: Stół operacyjny – 2 sztuki 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w trzy podwójne koła z czwartym kołem 

kierunkowym? Oferowane rozwiązanie zapewnia stabilność na najwyższym poziomie, a wyposażenie w koło 
kierunkowe znacznie ułatwia przemieszczenie stołu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem zdalnego sterowania, który wyposażony jest w 
duże i wypukłe przyciski z czytelnymi piktogramami umożliwiającymi wygodną regulację funkcji stołu w zacienionej 
sali operacyjnej, lecz bez dodatkowego podświetlenia ani wyświetlacza ciekłokrystalicznego, które ze względu na 
wyżej opisane cechy nie jest konieczne? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami o grubości 75mm? Różnica zaledwie 5mm 
nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją pozycji płyty plecowej w zakresie od -35˚ do 
+70˚? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością zapamiętania 1 pozycji stołu 

zaprogramowanej przez użytkownika?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o maksymalnym dopuszczalnym udźwigu stołu na 
poziomie 350kg? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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        Zestaw 6 

Część 4.2 Suszarka laboratoryjna  
Do punktu 9 Czy zamawiający zaakceptuje suszarkę z naturalnym obiegiem powietrza z ręczna regulacja wlotu powietrza, 
0% (zamknięty), 25%, 50%, 75%, 100% (otwarty) ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  akceptuje. 
 

 
Zestaw 7 

Pytania do zadania nr 2 
1. Czy zamawiający zamierza zgodnie z przedstawiona przez siebie nazwą: “Cieplarki do płynów infuzyjnych – 2 

sztuki” ogrzewać w urządzeniu płyny infuzyjne będące wyrobami medycznymi, które będą podawane pacjentom? 
Płyny infuzyjne, irygacyjne itp. są wyrobami medycznymi i zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych jak i samych producentów w/w płynów należy je ogrzewać w urządzeniach 
będących urządzeniami medycznymi. Przypominamy, że urządzenia medyczne w odróżnieniu od urządzeń 
laboratoryjnych posiadają preferowaną stawkę podatku VAT 8%. Jednocześnie zwracamy uwagę iż ogrzewanie 
płynów w innych urządzeniach niż urządzenia medyczne stwarza zagrożenie życia i zdrowia pacjentów, a 
odpowiedzialność za ewentualny incydent medyczny w całości spoczywa na personelu szpitala. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, czy laboratoryjnym, co 

reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 
654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym 
wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 
102, poz. 586)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Czy zamawiający dopuści urządzenie równoważne, o następujących parametrach: 
 
lp. Parametry techniczne 
1. Urządzenie fabrycznie nowe. 
2. Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny 

transport. Wyposażone w 4 kółka (2 z opcją blokady). 
3. Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia 

tworzywem sztucznym. 
4. Dwie szuflady z systemem automatycznego domykania. 
5. Panel kontrolny z przyciskami, wyświetlacz LED oraz 

wskaźniki. 
6. Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą lub 

wybraną. 
7. Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. 
8. Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym, 

gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej 
komorze. 

9. Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła 
do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem 
powietrza. 

10. Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem 
bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w 
komorze. 

11. Dedykowany czujnik temperatury dla elektronicznego 
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zabezpieczenie przed przegrzaniem. 
12. Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości 

przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której 
znajdują się elementy ogrzewane. 

13. Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli 
systemu ogrzewania. 

14. Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch 
różnych miejscach. 

15. Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia 
czujnika temperatury. 

16. Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. 
17. Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed 

przegrzaniem. 
18. Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętej szufladzie. 
19. Alarm akustyczny włączający się po 60 sekundach przy 

niedomkniętej szufladzie. 
20. Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", 

uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności w 
temperaturze, w co najmniej jednym z dwóch czujników 
temperatury umieszczonych w dwóch różnych miejscach. 

21. Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania. 
22. Tryb czuwania (stand by).  
23. Pojemność komory: 60 litrów. 
24. Maksymalne obciążenie szuflady: 25 kg. 
25. Przybliżona pojemność do ogrzewania: czterdzieści butelek 

0.5L; dwadzieścia cztery butelki 1L; cztery worki 5L; sześć 
worków 3L. 

26. Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 
42°C ±1°C (zmiana o 1°C). 

27. Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 823 x 620 mm 
(Szerokość x Wysokość x Głębokość). 

28. Wewnętrzne wymiary szuflad: 235 x 260 x 410 mm (S x W x 
G). 

29. Wewnętrzny wymiar komory: 316 x 640 x 440 mm (S x W x 
G). 

30. Waga: 40 kg. 
31. Napięcie zasilania: 230 Vac (±6%), 50Hz, prąd znamionowy 

1.75 A. 
32. Moc grzałki: 400 Wat. 
33. Temperatura otoczenqia (w trakcie działania): 18 - 30 °C. 
34. Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. 
35. Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 

%. 
36. Uchwyt do transportu. 
37. Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją. 
38. Zgodność z: 

EN IS0 13485 
93/42/EEC,EEC Medical Devices Directive 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Zestaw 8 
 
Pytanie 1, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 5 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym kolumna stołu pokryta jest ruchomymi panelami ze stali 
nierdzewnej oraz fartuchem gumowym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 12 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka wynosi +25°/-
45°? Oferowany parametr w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego i nie wpływa znacząco na funkcjonalność stołu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 13 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym długość blatu dostępnego dla aparatu RTG od strony nóg 
wynosi 830mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 16 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym dodatkowy, przewodowy, odejmowany panel sterujący 
umieszczony jest od strony głowy pacjenta? Takie umieszczenie dodatkowego panelu/pilota sterującego zabezpiecza przed 
przypadkowym uruchomieniem jakiejkolwiek funkcji. Do tego oferowany przez nas odejmowany przewodowy panel/pilot 
sterujący jest wygodniejszy w obsłudze niż rozwiązanie wymagane w SIWZ 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 17 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym blokowanie i odblokowywanie stołu realizowane jest za 
pomocą centralnego hamulca kół, znajdującego się po lewej i prawej stronie stołu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 18 
Czy Zamawiający wymaga aby materace były mocowane do stołu w sposób uniemożliwiający gromadzenie się 
zanieczyszczeń na stole i materacu?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 7, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 20 
Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował stół operacyjny wyposażony w czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu 
zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia 
znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu? Czujnik powinien powodować zatrzymanie 
ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 8, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 20 
Czy Zamawiający jako parametr dodatkowo punktowany wymaga zaoferowanie pilota bezprzewodowego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 22 
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Czy Zamawiający wymaga aby oferowany stół posiadał 5 koło kierunkowe? Rozwiązanie takie bardzo ułatwia manewrowanie 
stołem.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 10, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 24 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny o zakresie regulacji wysokości 680-1180mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 24 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny bez funkcji regulowania pochylenia sekcji nóg za pomocą pilota? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 24 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny bez możliwości blokowania i odblokowywania stołu i funkcji 
motorycznych blatu pilotem sterującym? Blokowanie oferowanego stołu odbywa się za pomocą centralnego hamulca kół, 
znajdującego się po lewej i prawej stronie stołu co nie utrudnia obsługi a umożliwia blokowanie stołu bez jego włączania. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 24 
Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował stół operacyjny wyposażony w możliwość awaryjnej regulacji wszystkich 
funkcji stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej 
pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 24 
Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował większą niż 8 liczbę programowalnych pozycji stołu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 26 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny który w pozycji zablokowanej opiera się na zablokowanych 
centralnym hamulcem kołach jezdnych? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez wiodących producentów stołów 
operacyjnych, nie gorsze od wymaganego. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany stół posiadał ładowarkę indukcyjną do pilota sterowania? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 6 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny z podstawą w kształcie litery T? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 18, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki 
Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował okres gwarancji dłuższy niż 24 miesięcy? 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 19, dotyczy Części nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 9 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane podnóżki dzielone horyzontalnie posiadały wycięcie ginekologiczne ułatwiające 
dostęp operatorowi? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Część nr 2 cieplarka do płynów infuzyjnych  
1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatury wewnętrznej komory od +7°C  
powyżej temperatury otoczenia do +100°C ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  

 
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szer.xwys.xgłęb.) 750x540x600 mm  
i spełniające pozostałe parametry Zamawiającego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  

 
Część nr 4.1 inkubator z płaszczem wodnym  
1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające płaszcz powietrzny zamiast wodnego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poj. 53 litrów?  

Odpowiedź: 
     Zgodnie z SIWZ 
 
 

Załącznik do wyjaśnień stanowi: Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1, 2, 3 i 4 – po zmianach 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

 

          Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

                inż. Czesław Walkowiak 


