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WYJAŚNIENIA NR 1 SWZ 

 
 

  

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa inkubatorów z chłodzeniem i chłodziarek laboratoryjnych” 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 284        

ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.             

z 2022 r. poz. 1710 t.j.), przekazuje treść złożonych pytań w ww. postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi: 

 

  Pakiet 2 

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści  urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej 

SUS 304? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali 

nierdzewnej SUS 304 pod warunkiem, że stal nierdzewna SUS 304 jest 

kwasoodporna zgodnie  z klasą DIN 1.4301 i Wykonawca dostarczy wraz 

z dostawą dokumenty to potwierdzające. 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści  urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x 

głębokość x wysokość: 700 mm x 800mm x 1840 mm i wymiarach wewnętrznych szerokość 
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x głębokość x wysokość: 580 mm x 670 mm x 1200 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenie o wymiarach 

zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 700 mm x 800mm x 1840 mm 

ze względu na przewidzianą przestrzeń w której zainstalowana będzie 

chłodziarka. 

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści  urządzenie o pojemności 520 litrów, wymiarach 

zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 700 mm x 800mm x 2040 mm i wymiarach 

wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 580 mm x 670 mm x 1400 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania  urządzenia o wymiarach 

zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 700 mm x 800mm x 2040 mm 

ze względu na przewidzianą przestrzeń w której zainstalowana będzie 

chłodziarka. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści  urządzenie o wadze 120 kg? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 120 kg. 

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści  urządzenie o wadze 134 kg? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 134 kg. 

 

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści  urządzenie z pólkami pełnymi ze stali nierdzewnej?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z pólkami pełnymi ze stali 

nierdzewnej ze względu na ryzyko zaburzonego przepływu powietrza                      

i monitorowania temperatury przy pomocy 1 termometru. 

Pakiet 3 

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści  urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej 

SUS 304? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali 

nierdzewnej SUS 304 pod warunkiem, że stal nierdzewna SUS 304 jest 

kwasoodporna zgodnie  z klasą DIN 1.4301 i Wykonawca dostarczy wraz               

z dostawą dokumenty  to potwierdzające. 

 

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści  urządzenie o pojemności 700 litrów i wymiarach 
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wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 580 mm x 670 mm x 1500 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 700 litrów                

i wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 580 mm x 670 

mm x 1500 mm. 

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści  urządzenie o wadze 137 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 137 kg. 

 

Zamawiający podaje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ dokonuje zmiany:   

▪ Załącznika nr 7 do SWZ (Formularz – Wymagania dotyczące sprzętu laboratoryjnego) 

w przedmiotowym postępowaniu;  

▪ Załącznika nr 8 do SWZ (Formularz – Wymagania dotyczące sprzętu laboratoryjnego) 

w przedmiotowym postępowaniu;  

▪ terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w ww. postępowaniu 

poprzez zmianę treści SWZ  - ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ; 

▪ ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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