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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: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o szerokości zewnętrznej 1950mm? 

Odpowiedź 1: Zamawiający określił w OPZ parametry komory pkt. 2: szerokość zewnętrzna komory 
nie większa niż 1950mm. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ dotyczący szerokości zewnętrznej 
komory. 

 

Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o głębokości wewnętrznej 580mm? 

Odpowiedź 2:  Zamawiający określił powierzchnię roboczą komory nie mniejszą niż 1,1 m2, określając 
jedynie szerokość wewnętrzną nie mniejszą niż 1800mm. Zamawiający nie określił głębokości 
wewnętrznej – podstawowym parametrem jest powierzchnia robocza komory. 

 

Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wysokości wewnętrznej 740mm? 

Odpowiedź 3: Zamawiający nie określił wysokości wewnętrznej komory w OPZ. 

 

Pytanie nr 4: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z szybą przednią podnoszoną na siłownikach 
gazowych w celu umycia wewnętrznej części szyby 

 Odpowiedź 4: Zamawiający określił sposób podnoszenia szyby przedniej w OPZ wyposażenie i 
parametry pracy pkt. 4: szyba przednia przesuwana ręcznie góra-dół. Zamawiający podtrzymuje zapis 
SWZ dotyczący sposobu podnoszenia szyby przedniej. 
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Pytanie nr 5 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z zużyciem energii 2,1 A? 

Odpowiedź 5: Zamawiający nie określił wymagań dotyczących parametru Amper - Amper jest jednostką 
natężenia prądu elektrycznego, a nie jego zużycia. Zamawiający określił w OPZ wyposażenie i parametry 
pracy pkt. 15: moc max. 500 W i nie większa niż 70 W w trybie stand-by. Zamawiający podtrzymuje zapis 
SWZ dotyczący mocy maksymalnej. 

 

Pytanie nr 6: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę  wymiarach zewnętrznych 1948x825x1450 
oraz wymiarach wewnętrznych 1800x548x666 mm (szer. x gł. x wys.)? 

Odpowiedź 6: Zamawiający wymaga zaoferowania komory o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 
1,1 m2, a wskazane parametry wewnętrzne wskazują na powierzchnię roboczą 0,9864m2.  

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ dotyczący wymaganej minimalnej powierzchni roboczej. 

 

Pytanie nr 7: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z uruchamianiem wszystkich funkcji komory 
za pomocą niezależnych przycisków?  

Odpowiedź 7: Zamawiający podtrzymuje zapis Parametry komory pkt 6 tj:  
Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje komory 
(uruchamianie wszystkich funkcji komory za pomocą niezależnych przycisków opatrzonych 
charakterystycznymi piktogramami).  
 
 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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