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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. komora laminarna 
 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem, do Zamawiającego 
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ): 

 
Pytania do SWZ 
 

Pytanie nr 1 do pkt. 1 (Parametry komory) 

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1950 mm ? 

 Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1950 mm. 

 

Pytanie nr 2 do pkt. 2 (Parametry komory) 

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości obszaru pracy 600 mm ? 

 Odpowiedź 2:  Zamawiający dopuszcza komorę laminarną o głębokości obszaru pracy 600 mm. 

 

Pytanie nr 3 do pkt. 3 (Parametry komory) 

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości komory roboczej 700 mm ? 

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza komorę laminarną o wysokości komory roboczej 700 mm. 

 

Pytanie nr 4 do pkt. 7 (Parametry komory) 

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w podstawę, stelaż o dokładnie regulowanej wysokości 
od 83,5 cm do 86,5 cm, która jest wykonana z profili stalowych, malowana proszkowo i nie posiada potwierdzenia 
wykonania zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 i PN-EN ISO 10289:2002? 

 Odpowiedź 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji warunków zamówienia (OPZ) ze względu  
na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. 
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Pytanie nr 5 do pkt. 1 (Wyposażenie i parametry pracy) 

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną z bokami przeszklonymi ? 

 Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z bokami przeszklonymi. 

 

Pytanie nr 6 do pkt. 3 (Wyposażenie i parametry pracy) 

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w demontowalną podpórkę na ręce na całej szerokości 
obszaru roboczego? 

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza komorę laminarną wyposażoną w demontowalną podpórkę  
na ręce na całej szerokości obszaru roboczego. 

 

Pytanie nr 7 do pkt. 4 (Wyposażenie i parametry pracy) 

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną z elektrycznie przesuwną szybą frontową góra-dół? 

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z elektrycznie przesuwną szybą frontową 
góra-dół. 

 

Pytanie nr 8 do pkt. 5 (Wyposażenie i parametry pracy) 

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w funkcję TEC CLEAN podnoszenia szyby frontowej 
powyżej poziomu blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części wewnętrznej strony szyby frontowej? 

Uzasadnienie: poniżej opis funkcji TEC CLEAN. Sposób działania funkcji jest indywidualnie określony przez  
każdego producenta komory jednak cel jest ten sam aby umożliwić użytkownikowi bezpieczne czyszczenie 
wewnętrznej strony szyby frontowej.      

 

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza komorę laminarną wyposażoną w funkcję TEC CLEAN. 
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Pytanie nr 9 do pkt. 7 (Wyposażenie i parametry pracy) 

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w gniazda elektryczne zlokalizowane na bocznej ścianie? 

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza komorę laminarną wyposażoną w gniazda elektryczne 
zlokalizowane na bocznej ścianie. 
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