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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 

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych szerokość:  1190 mm  lub 1200 mm i 

głębokość 600 mm lub 650 mm ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną komorę o wymiarach wewnętrznych 

szerokości 1190 mm lub 1200 mm, natomiast wyraża zgodę na dopuszczenie komory o głębokości 600 mm 

lub 650 mm. 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający dopuści komorę z wyświetlaczem LCD wyposażonym w czytelne piktogramy, co nie 

wymaga znajomości żadnego języka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający dopuści komorę wykonaną ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo, bez pokrywy 

antybakteryjnej ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający w punkcie 3 opisu parametrów technicznych (załączniku nr 1B do SIWZ ) dopuści szerokość 

wnętrza komory wynoszącą 1200 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 5  

Czy Zamawiający w punkcie 5 opisu parametrów technicznych (załączniku nr 1B do SIWZ ) dopuści wysokość 

zewnętrzną komory wynosząca 1246 mm? Umieszczony w SIWZ wymóg minimalnej wysokości 1260 mm 

uważamy za pozbawiony wpływu na instalację oraz użytkowanie sprzętu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 6  

Czy Zamawiający w punkcie 6 opisu parametrów technicznych (załączniku nr 1B do SIWZ) dopuści głębokość 

komory roboczej wynoszącą 650 mm? Różnica wynosi jedynie 6 mm, dlatego też w przypadku odrzucenia, 

prosimy o krótkie wyjaśnienie. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 7  

Czy Zamawiający w punkcie 10 opisu parametrów technicznych (załączniku nr 1B do SIWZ) dopuści panel 

kontrolny w języku angielski, ale z wszystkimi istotnymi funkcjami aktywowanymi za pomocą przycisków z 

piktogramami? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
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Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości komory roboczej 619 mm i zachowaniem 

pozostałych wymagań? Jest to minimalne mniejsza głębokość od wymaganej przez Zamawiającego. Jeśli nie, 

proszę o wyjaśnienia. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. Jednocześnie informuje, iż minimalne 

wymiary zostały określone ze względów technologii przy pracy z tacami. 
 

 

 

Wyjaśnienia 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 

 


