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         83 /MP/15 
 
 

 
Uczestnicy postępowania 

 
 
 
 
dot.: Postępowania o udzielenia zamówienia na „Dostawę wyposażenia zwierzętarni małych 
zwierząt wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu w ramach projektu Realizację 
zadania: „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w 
Zabrzu”” (2/Z/15) 
 
 

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

Po przeanalizowaniu Państwa odpowiedzi na pytania mamy gorącą prośbę o wskazanie, w 
którym miejscu możemy znaleźć zapisy SIWZ odnośnie Zadania nr 1 po modyfikacji 
Zamawiającego: 

1. Poz. 2, 3, 4, 7, 8, 9 – System klatek indywidualnie wentylowanych 
V (Regał wentylowany na 15 szt. klatek dla szczurów i świnek morskich), punkt 6  
VI (Klatka indywidualnie wentylowana dla szczurów i świnek morskich), punkt 3 oraz 4 

 
Zamawiający odpowiada: Wymienione punkty nie uległy zmianie. 

 

2. Prosimy również o: 
- wyjaśnienie, na podstawie którego pytania Zamawiający zmodyfikował zapis w SIWZ 
dotyczący zadania 1, pkt. VI 1. Klatka indywidualnie wentylowana dla szczurów i świnek 
morskich, który po zmianie otrzymał brzmienie: Spód klatki wykonany z czystego, 
przezroczystego polisulfonu, o powierzchni podłogi ok. 900 cm2 (+/-5%).    
Chcemy zaznaczyć, że klatka o powierzchni ok. 900 cm2 (+/- 5%) nie jest odpowiednia 
do utrzymywania świnek morskich. Dla tego gatunku, wg Dyrektywy 2010/63/EU 
minimalna powierzchnia klatki wynosi 1800 cm2.    
- potwierdzenie, iż sformułowanie w piśmie z odpowiedziami Zamawiającego, 
zmieniające SIWZ w poz. V „Regał wentylowany na 55 klatek dla szczurów” jest 
wynikiem błędu i chodzi o 15 klatek dla szczurów i świnek morskich. 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza „Regał wentylowany na min. 35 szt. 
klatek dla szczurów”. 
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3. - potwierdzenie, iż sformułowanie w piśmie z odpowiedziami Zamawiającego, 

zmieniające SIWZ w poz. VI : „Klatka indywidualnie wentylowana dla szczurów i 
świnek morskich – 70 szt.” jest wynikiem błędu i chodzi o 30 szt. klatek dla szczurów 
i świnek morskich. 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający oczekuje „klatek indywidualnie wentylowanych 

dla szczurów – min. 70 szt.” 
 

4. Poz. 2,3,4,7,8,9 – System klatek indywidualnie wentylowanych 
V Regał wentylowany na 35 szt. klatek dla szczurów 
V. Czy Zamawiający dopuści regał na 36 klatek indywidualnie wentylowanych w 
konfiguracji 6 rzędów, 6 kolumn? 

 
Zamawiający odpowiada: Tak, zamawiający dopuszcza „Regał wentylowany na min. 

35 szt. klatek dla szczurów”. 
 
5. VI Klatka indywidualnie wentylowana dla szczurów 

VI.1. Czy Zamawiający dopuści klatki indywidualnie wentylowane o powierzchni podłogi 

800 cm2? 
Jest to powierzchnia zgodna z dyrektywą 2010/63/EU dla klatek przeznaczonych do 
utrzymywania szczurów. 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
6. VI.5. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwóch butelek z polisulfonu o pojemności 

312 ml każda? 
 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Zad nr 1 
7. Poz. 2 Punkt V Regał wentylowany na 15 szt. Klatek dla szczurów i świnek morskich 

Czy w związku ze zmianą powierzchni klatek Zamawiający dopuści zaoferowanie regału 
na 30 klatek szczurzych wyposażonego w 15 klatek?  

 
Zamawiający odpowiada: Nie, zamawiający dopuszcza regał wentylowany na min. 35 
szt. klatek dla szczurów. 

 
8. Poz. 33 Inkubator z chłodzeniem       

Czy Zamawiający dopuści inkubator z chłodzeniem z jednorodnością oraz stabilnością 
temperatury +/-     0,5°C w 37°C? 
 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Zad nr 2 Dostawa Autoklawu 
9. Dot. p. V Wymagania Zamawiającego SIWZ pp. 1.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu polegającą na dopuszczeniu do 
postępowania Wykonawcy dysponującym doświadczeniem zawodowym rozumianym 
jako zrealizowane w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 
dostaw urządzeń medycznych, lub laboratoryjnych lub wyposażenia zwierzętarni o 
wartości minium 300.000 zł każda? 
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Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 
  

 
Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 4 siwz Zamawiający dokonuje zmiany siwz w 

poniższym zakresie:   
1. Rozdział V pkt 1. 2) otrzymuje brzmienie: 

„Zadanie 2: dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w 
ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw 
urządzeń medycznych i/lub urządzeń laboratoryjnych i/lub autoklawów i/lub wyposażenia 
zwierzętarni  o wartości minimum 300.000,- zł każda;” 

2. Zamawiający dokonuje sprostowania zmiany zamieszczonej w poniższym zakresie w 
piśmie, znak 63/MP/15 z dnia 21.01.2015  
w zakresie Załącznika nr 7.1:   

 
Powinno być: 

V Regał wentylowany na min. 35 szt. klatek 

dla szczurów 

1 szt.  

 
i 

VI Klatka indywidualnie wentylowana dla 

szczurów  

70 szt.  

 
3. w zakresie Załącznika nr 5; 
4. w zakresie Załącznika nr 6.3; 
5. w zakresie Załącznika nr 7.3. 
 
 
Zamawiający informuje, że pliki z rozszerzeniem .docx (załączniki nr 6 i nr 7) zostały 
zamieszczone w wersji pierwotnej, tzn. nie uwzględnią wprowadzonych zmian. 
Wykonawcy muszą samodzielnie nanieść wprowadzone zmiany przez złożeniem 
oferty. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.  
   

Nowy termin składania ofert: 
30.01.2015 r. godz. 10.00 

 
Nowy termin otwarcia ofert: 

30.01.2015 r. godz. 10.30 
 
 
        Z poważaniem 
 
        Adam Konka 
                  Prezes Zarządu 
W załączeniu: 

- zmodyfikowany Załącznik nr 5 

- zmodyfikowany Załącznik nr 6.3   

- zmodyfikowany załącznik nr 7.3 


