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Wrocław, dnia 19.06.2019 r. 
 

Nr sprawy: 39/P/19 
Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawę lodówek i zamrażarek dla Wojewódzkiego Zespołu 
Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ”. 
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław udziela 
odpowiedzi na pytanie zadane w postępowaniu - numer sprawy: 39/P/19. 

 

Pakiet lodówki 

Pyt.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 
575*640*1522mm? 

Wymagane przez Zamawiającego rozmiary są zbyt małe do wymaganej pojemności komory i pojemności 
użytkowej.  

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 
575*640*1522mm. 

 

Pyt. 2 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga chłodziarki przeznaczonej do przechowania leków  
i szczepionek z zakresem temperatur  od +0oC a +150C  

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia, szczepionka powinna być przechowywana w warunkach 
tzw. „zimnego łańcucha”, czyli w temperaturze między +2 a +8 stopni. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur od 2ºC do 8ºC ? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur od 2ºC do 8ºC. 

 

Pyt.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o drzwiach przeszklonych? Zgoda na powyższe 
pozwoli na sprawdzanie gdzie leżą wymagane szczepionki. Pozwoli to na skrócenie czasu otwarcia drzwi i 
zminimalizowania wahań temperatur.  

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie chłodziarki o drzwiach przeszklonych. 

 

Pyt.4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki, gdzie materiał wnętrza stanowi HIPS a materiał 
ramy drzwi stop aluminium? HIPS jest polistyrenem wysoko udarowym stosowanym  w branży chłodniczej 
na elementy obudów lodówek.  

Jeśli nie wyrażanie Państwo zgody proszę o wyjaśnienie. 
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Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. rozwiązania. 

 

Pyt.5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki, gdzie materiał obudowy stanowi ZINC –stal 
ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały.  

Jeśli nie wyrażanie Państwo zgody proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. rozwiązania. 

 

Pyt.6 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „:funkcja rozmrażania”  Czy Zamawiający 
oczekuję automatycznego odszraniania chłodziarki? Funkcja rozmrażania występuje tylko w zamrażarkach.  

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający pod pojęciem „:funkcja rozmrażania” oczekuje automatycznego odszraniania chłodziarki. 

 

Pakiet zamrażarki. 

Pyt. 7 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie podał zakresu temperatur dla zamrażarki. Prosimy  

o podanie zakresu temperatur. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający oczekuje zamrażarki z zakresem regulacji  temperatury mrożenia od -18 0C  do -24 0C. 

 

Pyt. 8 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur -25 do -450C 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur od -18 to -24 0C 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur od -17 to -24 0C 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur od -25 do -450C. 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur od -18 do -24 0C. 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur od -17 do -24 0C. 

 

Pyt. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności  min. 284 L netto? 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności  min. 284 L netto. 
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Pyt. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 1020mm x 
600mm x 850mm?  Podane przez nas wymiary minimalnie różnią się od wymagań Zamawiającego.  

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 1020mm x 
600mm x 850mm. 

 

Pyt.11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 1260mm x 
600mm x 850mm? Podane przez nas wymiary minimalnie różnią się od wymagań Zamawiającego.  

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 1260mm x 
600mm x 850mm. 

 

Pyt. 12  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o rocznym zużyciu energii 335,8 kW/h? 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki o rocznym zużyciu energii 335,8 kW/h. 

 

Pyt.13 

Prosimy o zmianę składania ofert na 26.06.2019. 

Odpowiedź na pytanie nr 13 
Zamawiajacy zmienia termin składania ofert na  26.06.2019 r. 
 
 
 

 


