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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-14/13 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa komory laminarnej". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

Pytanie 1 

Proszę o informację czy blat roboczy wyprofilowany dla komfortowej pracy będzie dla Zamawiającego 

rozwiązaniem równoważnym dla podpory dla przedramion? Informuje, że w opisanym rozwiązaniu nie ma 

ryzyka zaburzenia prawidłowej cyrkulacji powietrza poprzez opieranie przedramion o blat. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż blat roboczy wyprofilowany dla komfortowej pracy nie będzie 

rozwiązaniem równoważnym dla podpory dla przedramion. 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia  bez standardowej funkcji stand–by. Informuje, że w 

trakcie przerwy w pracy obszar roboczy można zamknąć błyskawicznie w sposób gazoszczelny, za pomocą 

elektrycznej szyby frontowej, a następnie równie szybko uruchomić tryb pracy komory 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 3  

Czy ze względu na to, że komora laminarna jest urządzeniem o sporych gabarytach zamawiający odstąpi od 

wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego w okresie gwarancyjnym - po 72 godz. od zgłoszenia usterki, w 

przypadku gdy awaria nie zostanie usunięta w tym czasie ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 4  

Czy komora może być wyposażona w 2 filtry HEPA – klasy H 14 o wydajności 99,999% (dla cząstek 3 µm) - 

certyfikowane i testowane zgodnie z normami EN1822-1 oraz EN13091:1999? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę, aby komora była wyposażona w 2 filtry HEPA – klasy H 14 o 

wydajności 99,999% (dla cząstek do 3 µm) - certyfikowana i testowana zgodnie z normą EN1822-1. 

Pytanie 5  

Proszę o informacje ( ze względu na niejednoznaczne informacje zawarte w pkt. 5 i 6) – czy Zamawiający 

zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o następujących wymiarach: 

- komora robocza : 1200 x  650 x 720 [mm] (szer. x gł. x wys.), 

- wymiar zewnętrzny (całkowity) 1303 x 798 x 1248 [mm] (szer. x gł. x wys. – wysokość podana bez stelaża)? 

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowanie komory laminarnej o następujących 

parametrach: 

- komora robocza: min. 1256mm x min. 644 mm x max 710 mm (szer. x gł. x wys.), 

- wymiar zewnętrzny całkowity: max 1333 mm x max 790 mm x min. 1260 mm (szer. x gł. x wys.). 

 

Pytanie 6  

Proszę o informacje ( ze względu na niejednoznaczne informacje zawarte w pkt. 5 i 6) – czy Zamawiający 

zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o następujących wymiarach: 

- komora robocza : 1230 x  600 x 700 [mm] (szer. x gł. x wys.), 

-wymiar zewnętrzny (całkowity) 1380 x 840 x 1450 [mm] (szer. x gł. x wys. – wysokość podana bez stelaża),? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
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Pytanie 7  

Czy Zamawiający zgodzi się aby otwór roboczy miał wysokość 200 mm –jest to najbardziej popularna 

wysokość dla tego typu komór ? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby otwór roboczy miał wysokość 260mm. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający zgodzi się aby w każdej ze ścian znajdowało się po 3 wyprowadzenia do podłączenia 

mediów? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 9  

Czy Zamawiający zgodzi się aby komora posiadała - gotowe do użycia przyłącza ( w liczbie 2 szt.) 

zamontowane na tylnej ścianie w zamian wyprowadzeń montowanych w ścianach bocznych?  

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 10  

Czy Zamawiający zgodzi się aby wyświetlacz LCD wskazywał komunikaty w języku angielskim? Informuje że 

obsługa jest intuicyjna. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 11  

Czy wyświetlacz wskazujący prędkość przepływu laminarnego oraz wlotowego ( jednak nie w tym samym 

czasie), czas pracy lampy UV oraz filtrów HEPA (jednak bez stanu ich zużycia), bez funkcji wyświetlania 

temperatury, wysokości okna będzie dla Zamawiającego wystarczający? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 12  

Czy gniazdo elektryczne może być zlokalizowane na ścianie bocznej – w pobliżu ściany tylnej? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 13 

Czy przednia szyba może być odchylana na teleskopach do czyszczenia w zamian opcji obniżania poniżej 

wysokości blatu? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 14 

Czy komora malowana proszkowo - jednak bez  pokrywy antybakteryjnej będzie dla Zmawiającego 

wystarczająca? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej bez funkcji szybkiego uruchamiania 

(gotowości do pracy) przy ustawieniu szyby do pozycji roboczej? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający zgodzi się aby okno frontowe było odchylone od pionu o ok. 3-4° zamiast 8°? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 17 

Czy podział blatu na 3 części będzie dla Zamawiającego wystarczający? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 18 

Proszę o informacje czy Zmawiający zgodzi się na komorę laminarną o poborze mocy równym 400 W? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
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Pytanie 19 

Czy Zamawiający zgodzi się aby filtr HEPA był osłonięty siatką / elementem bez możliwości demontowania ? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 20 

Czy lampa UV może być montowana na ścianie tylnej -w górnej części komory roboczej ? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 21 

Czy oświetlenie o intensywności ≥ 1200 lux będzie dla Zamawiającego wystarczające? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 22 

Proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się aby czas dostawy wynosił do 6 tygodni od momentu 

podpisania umowy? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 23 

Proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się aby czas dostawy wynosił do 8 tygodni od momentu 

podpisania umowy? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 24 

Czy Zamawiający wymaga komory laminarnej o wysokości wewnętrznej czy zewnętrznej komory > 1260 mm? 

Jeśli zewnętrznej, czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości zewnętrznej 1260 mm oraz wysokości 

wewnętrznej 710 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną komorę, natomiast informuje iż wymaga 

komory laminarnej o wysokościach: 

- wysokość zewnętrzna: min 1260 mm 

- wysokość wewnętrzna: max 710 mm. 

 

Pytanie 25 

Czy Zamawiający wymaga głębokości wewnętrznej czy zewnętrznej komory > 790 mm? Jeśli zewnętrznej, czy 

Zamawiający dopuści komorę o głębokości zewnętrznej 790 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną o powyższych wymiarach komory, natomiast 

informuje iż wymaga komory laminarnej o głębokościach: 

- głębokość zewnętrzna: min 790 mm 

- głębokość wewnętrzna: min. 644 mm. 

 

Pytanie 26 

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości komory roboczej 619 mm? Jeśli nie, proszę o 

wyjaśnienia. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w opisie komory laminarnej w pkt. 16 – głębokość komory wpisując 

6444 mm? Czy Zamawiający miał na myśli komorę laminarną o głębokości 644mm? 

Odpowiedz: Zamawiający informuję, iż miał na myśli komorę laminarną o głębokości 644 mm. 

 

 

 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie modyfikuje 

SIWZ w następującym zakresie:  
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1) załącznika nr 1B  do SIWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma. 

 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

Załączniki 

 Zmieniony załącznik nr 1B do SIWZ 


