
str. 1 

 

 
Katowice, dnia 08.08.2017r 

 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na dostawę lodówek transportowych  
                          Nr sprawy : ZP-17-069BN  
 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 

1. Czy Zamawiający wymaga dostaw rejestratora temperatury i wilgotności (jak w tytule pakietów) czy 
rejestratora temperatury (jak w tytule tabeli wymagań)? Cena termohigrometrów rejestrujących 
(rejestratorów temperatury i wilgotności) jest wyższa od ceny termometrów rejestrujących 
(rejestratorów temperatury). Termohigrometr rejestrujący może mierzyć tylko parametr 
temperatury, ale jeśli parametr wilgotności nie będzie  uwzględniany w pomiarach przez 
Zamawiającego (jak to wynika z określonych wymagań i przeznaczenia lodówek transportowych) 
stąd nasze pytanie. 
Odp: Zamawiający wymaga rejestratora temperatury. 

2. W wymaganych parametrach rejestratora temperatury (poz. II.3.) wskazany jest „czujnik 
wewnętrzny NTC”. Czy Zamawiający dopuszcza czujnik wewnętrzny Pt100? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

3. W tytule pakietów podany jest „rejestrator temperatury i wilgotności” a w „Opisie przedmiotu 
zamówienia” w tabeli „wymaganych parametrów techniczno-użytkowych” pkt. II wskazane 
są wymagania dla „rejestratora temperatury”. Jeśli Zamawiający wymaga rejestratora temperatury 
i wilgotności, to czy wzorcowanie przyrządu w laboratorium akredytowanym PCA i wystawienie 
świadectwa wzorcowania ma też obejmować parametr wilgotności? 
Odp: Zamawiający wymaga rejestratora temperatury.  

4. Czy Zamawiający dopuszcza, by  rejestratory temperatury miały inne wymiary niż podane 
w wymaganiach? Odp. Zgodnie z SIWZ.  

5. Czy Zamawiający dopuszcza by rejestrator temperatury był zasilany bateriami litowymi i dodatkowo 
miał możliwość zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej? Odp: Zamawiający wymaga aby 
rejestrator był zasilany akumulatorem lub innym rozwiązaniem z sieci elektrycznej dostępnej. 

6. Czy Zamawiający dopuszcza by rejestratory temperatury były zamontowane na przenośnej 
lodówce? Odp. Rejestrator ma monitorować temperaturę wewnątrz lodówki przenośnej , jeśli 
zewnętrzny montaż to zapewni i nie wpłynie to na pomiar temperatury – to dopuszczam.  

7. Czy Zamawiający odstąpi od wymagania „całodobowego zgłaszania awarii/ usterek” w okresie 
trwania gwarancji? Odp. Tak. 

8. Zamawiający wymaga terminu płatności 60 dni. Jest to zbyt duże obciążenie finansowe dla małych 
firm w Polsce. Czy w związku z tym Zamawiający skróci ten termin do 21 dni? 
 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści projektu umowy. 

9. 1. Pakiet nr 1 W tytule pakietu podano "...z rejestratorami temperatury i wilgotności ", natomiast 
sama specyfikacja przedmiotu zamówienia z tego pakietu wskazuje wyraźnie na rejestrator 
temperatury, bez rejestracji wilgotności. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi 
o rejestrator samej temperatury czy też o rejestrator temperatury i wilgotności. Zaznaczamy przy 
tym, że rejestracja wilgotności w pojemniku pasywnym (na wkłady chłodzące) nie ma najmniejszego 
sensu, gdyż ta wilgotność będzie tam zawsze na poziomie 90-100%. 
Odp. Zamawiający wymaga rejestratora temperatury. 

10. 2. Pakiet nr 1  Czy Zamawiający dopuści rejestrator o grubości 14mm, tj. o 2 mm większej 
od wymaganej? Pozostałe wymiary są zgodne z SIWZ.Odp. Zamawiający dopuści. 

11. 3. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści aplikację do obsługi rejestratorów w j. angielskim, 
ale z polską instrukcją? Odp. Zamawiający dopuści. 

12. 4. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 427 mm, tj. o 27 mm wyższej 
od wymaganej? Pozostałe wymiary są zgodne z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuści.  

13. 5. Pakiet nr 1 W SIWZ nie ma żadnej informacji o wymaganych wkładach chłodzących. Niemniej jest 
zapis informujący, że  pojemnik ma zapewnić utrzymanie temperatury w zakresie: 2-8°C przez okres 
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min. 6h  - czy ten zapis należy rozumieć jako wymóg dostarczenia lodówki wraz z kompletem 
wkładów zapewniających trzymanie temperatury w zakresie: 2-8°C przez okres min. 6h? 
Odp. Zamawiający wymaga aby wkłady chłodzące miały punkt przemiany fazowej materiału 
+5°C do stosowania wielokrotnego, o wymiarach uniwersalnych zapewniające temperaturę  
2-8°C w pojemnikach przez 6h. 

14. 1. Pakiet nr 2 W tytule pakietu podano "...z rejestratorami temperatury i wilgotności ", natomiast 
sama specyfikacja przedmiotu zamówienia z tego pakietu wskazuje wyraźnie na rejestrator 
temperatury, bez rejestracji wilgotności. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o 
rejestrator samej temperatury czy też o rejestrator temperatury i wilgotności. Zaznaczamy przy 
tym, że rejestracja wilgotności w pojemniku pasywnym (na wkłady chłodzące) nie ma najmniejszego 
sensu, gdyż ta wilgotność będzie tam zawsze na poziomie 90-100%. Odp. Zamawiający wymaga 
rejestratora temperatury. 

15. 2. Pakiet nr 2  Czy Zamawiający dopuści rejestrator o grubości 14mm, tj. o 2 mm większej 
od wymaganej? Pozostałe wymiary są zgodne z SIWZ. Odp. Zamawiający dopuści. 

16. 3. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści aplikację do obsługi rejestratorów w j. angielskim, 
ale z polską instrukcją? Odp. Zamawiający dopuści. 

17. 4. Pakiet nr 2 W punkcie 7 specyfikacji Zamawiający wymaga dołączenia do lodówek wkładów 
chłodzących o wymiarach 240x180x22 mm. Czy jednak Zamawiający przewidział to, że wkłady takie 
mogą nie zmieścić się do pojemnika 13-15l? Czy Zamawiający dopuści wkłady chłodzące o punkcie 
przemiany fazowej materiału w temperaturze +5°C, do stosowania wielokrotnego, ale o wymiarach 
uniwersalnych, pasujących i do pojemnika 13-15l jak i do pojemnika 20-25l, które zapewnią 
utrzymanie temperatury w tych pojemnikach w zakresie: 2-8°C w okresie 1h ? Odp. Tak 
Zamawiający dopuści wkłady chłodzące o wymiarach uniwersalnych pasujące do pojemnika 13-
15l a także 20-25l. 
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