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The  STANISŁAW  SAKOWICZ 
INLAND  FISHERIES  INSTITUTE  

INSTYTUT  RYBACTWA  ŚRÓDLĄDOWEGO  
im. STANISŁAWA  SAKOWICZA 

Operacja PT. „Monitoring efektów wdraŜania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach 
ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego 
osią priorytetową 3. „Środki słuŜące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego 
Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olsztyn, dn. 16-12-2011 r. 
 

Do wszystkich  
uczestników postępowania 

 
 
 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-42/11 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
dostawę zamraŜarki laboratoryjnej szafowej o pojemności 550 dm3 (± 5%), w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów 
wdraŜania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu 
odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego 
osią priorytetową 3. „Środki słuŜące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz 
Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11. 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 Z DNIA 15-12-2011 R. 
 
Jeden z uczestników postępowania zadał Zamawiającemu następujące pytania: 
 
1. Czy Zamawiający dopuści zamraŜarkę wyposaŜoną w statywy z wysuwanymi szufladkami ze stali nierdzewnej 
zajmujące 25% pojemności zamraŜarki pozwalające na umieszczenie 80 pudełek na próbówki 2 ml? 
 
2. Czy Zamawiający dopuści zamraŜarkę wyposaŜoną w statywy z wysuwanymi szufladkami ze stali nierdzewnej 
zajmujące 20 % pojemności zamraŜarki pozwalające na umieszczenie 80 pudełek na próbówki 2 ml? 
 
 
Na powyŜsze pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Ad. 1. Tak, dopuści. 
 
Ad. 2. Tak, dopuści. 
 

 ................................................... 
               ( podpis kierownika Zamawiającego)  


