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Znak sprawy: DA.22.58.2022.ZM 

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 

 

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 8:  Czy dopuszcza Państwo komorę z bokami przeszklonymi zamiast pełnych? 

Odpowiedź 8: Zamawiający nie dopuści komory z bokami przeszklonymi. 

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez możliwości regulacji wysokości stelaża  
ale z możliwością poziomowania ? 

Odpowiedź 9: Zamawiający nie dopuści komory bez możliwości regulacji wysokości stelaża. 
 

Pytanie nr 10:  Czy Zamawiający dopuści następujące badania dla podstawy: 
 Badanie odporności korozyjnej powłoki epoksydowej na fragmentach mebli laboratoryjnych na działanie 

atmosfery obojętnej mgły solnej, gdzie wskaźnik ochrony po 480 h badań wynosi Rp10, oraz atmosfery 
nasyconej parą wodną, gdzie wskaźnik ochrony po 480 h badań wynosi Rp10. Badanie przeprowadzone 
przez niezależne akredytowane laboratorium. 

 Badanie grubości powłoki epoksydowej na fragmentach mebli laboratoryjnych: średnia grubość powłoki 
lakierowej nie mniejsza niż 350 μm potwierdzona sprawozdaniem z badań zgodnie z normą PN-EN ISO 
2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie. 

Odpowiedź 10: Zamawiający nie dopuszcza wyników badań nie odnoszących się do norm krajowych  
i międzynarodowych w związku z powyższym nie jest w stanie określić, czy dopuści badania  
dla podstawy. 

Pytanie nr 11:  Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną komory wynoszącą  1964 mm ? 

Odpowiedź 11: Zamawiający nie dopuści komory o szerokości zewnętrznej powyżej 1950 mm. 

Pytanie nr 12:  Czy Zamawiający dopuści boki komory ze szkła bezpiecznego hartowanego nieprzepuszczającego 
promieniowania UV ? 

Odpowiedź 12: Zamawiający nie dopuści komory z bokami przeszklonymi. 
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Pytanie nr 13:  Czy Zamawiający dopuści brak podpór pod ręce ? W komorach które chcemy zaoferować użyto 
innej technologii tj. podłokietnik V-kształtny  zintegrowany z kratkami wlotowymi powietrza,  
który chroni przed blokowaniem otworów, przez które zasysane jest powietrze na wlocie. Podłokietnik  
jest demontowalny.  

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuści inne rozwiązanie opisane powyżej. 

Pytanie nr 14:  Czy Zamawiający dopuści komorę wyposażoną w manualny mechanizm otwierania panelu 
czołowego do góry do pozycji poziomej umożliwiający  pełny dostęp do przestrzeni roboczej o wysokości nie 
mniejszej niż 500 mm np. w celu wstawienia większego obiektu lub w celu dokładnego wyczyszczenia komory ? 

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza komorę wyposażoną w manualny mechanizm otwierania 
panelu czołowego do góry do pozycji poziomej pod warunkiem, że rozwiązanie to nie wymaga 
demontażu panelu czołowego przy użyciu narzędzi i środków technicznych (np. konieczności 
rozkręcania). 

Pytanie nr 15:  Czy Zamawiający dopuści  otwory do zamontowania zaworów mediów umiejscowione  
w przestrzeni roboczej ?  

Odpowiedź 15: Zamawiający nie dopuści otworów do zamontowania zaworów mediów 

umiejscowionych w przestrzeni roboczej. 

Pytanie nr 16:  Czy Zamawiający dopuści oświetlenie obszaru 1000 luksów ? 

Odpowiedź 16: Zamawiający nie dopuści oświetlenia obszaru 1000 lux. Zgodnie z OPZ wyposażenie  

i parametry pracy pkt 9 intensywność oświetlenia obszaru musi być co najmniej 1500 lux. 

 

MODYFIKACJA SWZ NR 1 

1. W związku z wyjaśnieniami zawartymi powyżej Zamawiający usuwa z SWZ pkt 8.1.4.  
2. Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert: 

Termin składania ofert –  było:  30.11.2022 r. godz. 10:00,  jest: 01.12.2022 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert –  było:  30.11.2022 r. godz. 10:30,  jest: 01.12.2022 r. godz. 10:30 

Termin związania ofertą – było:  29.12.2022 r.   jest: 30.12.2022 r.  

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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