
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 16.03.2017 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy: postępowania ZP-5/17: ,,Sprzęt chłodniczy”  
 

Dotyczy  Części nr 1  

 

Pytanie:   
Czy ze względu na fakt, że w oferowanych przez nas urządzeniach, czas trwania procesu mrożenia  jest  
stały, niezmienny dla każdego cyklu mrożenia, (ustalony po walidacji zamrażarki)  Zamawiający dopuszcza, 
aby przy zachowaniu wymogu rejestrowania daty, czasu początku i końcu mrożenia, zmienić zapis pkt. 16, 
(poprzez zniesienie wymogu konieczność transmisji czasu trwania zamrażania)? 
 
Aktualnie jest: 

▪ numer donacji osocza (odczytany czytnikiem kodów kreskowych) 
▪  data zamrażania 
▪  godzina i minuta rozpoczęcia i zakończenia zamrażania 
▪  kod operatora 
▪  identyfikator zamrażarki 
▪  czas trwania zamrażania  

 
Proponowany zapis: 

▪ numer donacji osocza (odczytany czytnikiem kodów kreskowych) 
▪  data zamrażania 
▪  godzina i minuta rozpoczęcia i zakończenia zamrażania 
▪  kod operatora 
▪  identyfikator zamrażarki 

 

Odpowiedź: 

Nie,  zamawiający nie dopuści proponowanej zmiany  

 

Pytanie:   

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę dającą możliwość zamrażania osocza w pojemnikach  
o objętości 200-300 ml w ilości  21 pojemników w jednym cyklu ułożonych w jednej warstwie, tak aby 
elementy chłodzące miały dwustronny kontakt z każdym pojemnikiem? 

 

Odpowiedź: 

Nie,  specyfikacja zamrażarki ma być zgodna z pierwotnym brzmieniem opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Pytanie:   
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę dającą możliwość zamrażania osocza w pojemnikach  
o objętości 200-300 ml w ilości  21 pojemników w jednym cyklu ułożonych w jednej warstwie, tak aby 
elementy chłodzące miały dwustronny kontakt z każdym pojemnikiem? 



   

 

Odpowiedź:. 

Nie,  specyfikacja zamrażarki ma być zgodna z pierwotnym brzmieniem opisu przedmiotu zamówienia 

 

 

Pytanie:   
Czy ze względu na dużą wydajność agregatu w zamrażarce, Zamawiający dopuści urządzenie dające 
możliwość mrożenia worków z osoczem (200ml-300ml) w dwóch warstwach, gdzie każdy z worków będzie 
miał jednostronny kontakt z elementami chłodzącymi, przy zapewnieniu  temperatury -30C w rdzeniu 
zamrożonego osocza na koniec cyklu mrożenia  w czasie do 60 minut? Metoda ta jest stosowana przez wielu 
użytkowników i zapewnia płaski równomierny kształt osocza po zamrożeniu (bez wybrzuszeń). 

 

 Odpowiedź: 

Nie,  specyfikacja zamrażarki ma być zgodna z pierwotnym brzmieniem opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie:   
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę, której maksymalny czas doprowadzenia urządzenia  do temperatury 
pracy wynosi do 20 min.? Oferowane przez nas urządzenie może  pracować  
w temperaturze otoczenia do 32˚C, co ma wpływ na deklarowany, maksymalny czas doprowadzenia 
urządzenia  do temperatury pracy. 

 

Odpowiedź: 

Tak,  zamawiający dopuści zamrażarkę, której maksymalny czas doprowadzenia urządzenia  do temperatury pracy wynosi 

do 20 min. 

 

 

Pytanie:   

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym pojemniki z osoczem są zamrażane w pozycji pionowej, przy 
zachowanoi wymaganego plaskiego kształtu pojemników(bez wybrzuszeń)  po zamrożeniu 

 

Odpowiedź: 

Nie,  specyfikacja zamrażarki ma być zgodna z pierwotnym brzmieniem opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie:   
Czy Zamawiający może zmodyfikować pkt. 7 opisu przedmiotu zamówienia i wydłużyć czas osiągnięcia 
temperatury pracy do 60 min, przy założeniu temperatury otoczenia 22OC 

 

Odpowiedź: 

Nie,  specyfikacja zamrażarki ma być zgodna z pierwotnym brzmieniem opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

Jolanta Zatorska 


