
                                                                                               

 

 

 

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego: 

Nr 24/2020-DUBs 

„Jednorazowy zakup liofilizatora, pomp olejowych, reaktora szklanego z wyposażeniem i kriostatem oraz 
lodówki laboratoryjnej dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi” 

zamieszczamy odpowiedzi na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na 
składanie zapytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. do dnia 15.07.2020 r. do godz. 

14:00: 

Część 1. Zakup liofilizatora Alpha 2-4 LSCbasic lub równoważnego: 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora z kondensatorem lodu o wydajności 5 kg/ 

24 h i pojemności do 8 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora z minimalną temperaturą kondensatora 

lodu -80°C? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora z kolorowym ekranem dotykowym o 

przekątnej 4,3”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez wyświetlania temperatury parowania 

w funkcji próżni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez funkcji szybkiego rozmrażania 

kondensatora gorącym gazem, a co za tym idzie bez możliwości programowania czasu i temperatury 

rozmrażania kondensatora lodu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez automatycznego testu szczelności i 

sprawności urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 



                                                                                               

 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się za zaoferowanie komory akrylowej o wymiarach 300 x 450 mm (średnica 

x wysokość)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory z 8 zaworami gumowymi do podłączania naczyń 

szklanych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z półkami wewnątrz komory o średnicy 272 

mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

Wyżej wymieniona odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 24/2020–DUBs zostanie umieszczona na stronie 

https://oncoarendi.com/pl/ oraz w Bazie Konkurencyjności.  

 

Termin składania ofert na postępowanie konkursowe Nr 24/2020–DUBs pozostaje bez zmian tj. do 

17.07.2020. 

https://oncoarendi.com/pl/

