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                Zabrze, dnia 29.06.2015 r. 

       809 /MP/15 
 
 

 
Uczestnicy postępowania 

 
 
 
Dot.: "Dostawę wyposażenia Laboratorium medycyny regeneracyjnej i izolowanych tkanek i 
narządów wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu” w ramach projektu  
„Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu” 
(17/Z/2015) 
 
  

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez 
Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:  
 

 
1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie SIWZ w wersji 

edytowalnej. 
 
Zamawiający odpowiada: załączniki do siwz w wersji edytowalnej zostały 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

2. Czy Zamawiający w zał. nr 7.1.11 dopuszcza zaoferowanie chłodziarko-zamrażarki 
laboratoryjnej o parametrach jak niżej: 
- pojemności chłodni 159 l (temp. +2°C do +11°C); 
- zamrażarki 109 l (temp. -10°C do -20°C); 
- wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 545 x 610 x 1675 mm; 
- wymiary wewn. komory (szer. x głęb. x wys.): 457 x 450 x 725 mm chłodziarka oraz 
408 x 415 x 670 mm zamrażarka; 
- bez interfejsu RS-485 ? 
 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

3. Czy w załączniku nr 7.1.21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej 
3 szt. bez palnika gazowego 3 szt. oraz zaworu gazu 3 szt.? 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
4. Czy Zamawiający w zał. nr 7.1.27 dopuszcza zaoferowanie chłodziarki laboratoryjnej 

o parametrach jak niżej: 
- pojemności chłodni 232 l (temp. +2°C do +11°C); 
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- wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 595 x 640 x 1565 mm; 
- wymiary wewn. komory (szer. x głęb. x wys.): 480 x 445 x 1382 mm chłodziarka  
- bez interfejsu RS-485 ? 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 
 
 

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 4 siwz Zamawiający dokonuje zmiany siwz w 
poniższym zakresie:   
1. opis przedmiotu zamówienia/parametry techniczne/wymagania – zmodyfikowany 

formularz Załącznik nr 7 w załączeniu. 
 
 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.  
   

Nowy termin składania ofert: 
03.07.2015 r. godz. 10.00 

 
Nowy termin otwarcia ofert: 

03.07.2015 r. godz. 11.00 

 
 

 
 
 
Z poważaniem 

 
            Adam Konka 

         Prezes Zarządu  
 

 
 
 
 
 
W załączeniu: 
Zmodyfikowany Załącznik nr 7  
 
 
 
 
 
 
 

 


