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WYJAŚNIENIA NR 1 SWZ 

 
 

  

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa komór laminarnych, pieca do spalań, spektrofotometru i mikroskopu 

stereoskopowego” 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 284        

ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.             

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść złożonych pytań w ww. postępowaniu                 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi: 

  

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach: szerokość 

zewnętrzna  104.9 cm,; głębokość obszaru pracy 60.3 cm,   wysokość robocza 58cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na ograniczone miejsce        

w laboratorium oraz wielkości wkładanych przedmiotów do komory podczas 

pracy. 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o bokach  przeszklonych ze 

szkła  hartowanego, zabezpieczone folią nieprzepuszczajacą promieniowanie UV ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza tego rozwiązania, wymagane są boki 
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komory bezpieczne, pełne (nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi. 

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści szybę frontową ustawioną pod kątem/skośnie (90o)       

w stosunku do blatu roboczego ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szyby ustawionej skośnie w stosunku do blatu 

roboczego, ale ze względu na ergonomię pracy o kącie nachylenia 80 stopni. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści: funkcję  umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części 

szyby frontowej poprzez włożenie ręki do komory roboczej ponad górną krawędzią 

opuszczonej w prowadnicach szyby frontowej, odchylana poziomo do góry ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga, aby komora 

posiadała funkcje umożliwiającą czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej 

poprzez włożenie ręki do komory roboczej ponad górną krawędzią opuszczonej w 

prowadnicach szyby frontowej, bez konieczności odchylania jej od położenia 

roboczego (bez zmiany jej nachylania względem blatu). 

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści oświetlenie obszaru pracy- intensywność  1000 lux ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświetlenie obszaru pracy- 

intensywność 1000 lux. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6 do SWZ               

w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści komorę bez przesuwnej podpory pod ręce ale 

z  podłokietnikiem V-kształtnym  zintegrowanym z kratkami wlotowymi powietrza który 

chroni przed blokowaniem otworów, przez które zasysane jest powietrze na wlocie ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na wygodę pracy. 

 

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści komorę  stojąca na dedykowanym stelażu bez 

regulacji  wysokości na5 cm, ale z możliwością wypoziomowania na nóżkach ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza tego rozwiązania, podstawa musi mieć 

regulacje wysokości co 5 cm, ze względu na różny wzrost operatorów. 

 

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści  poziom głośności 58dB ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poziom głośności 58dB. Zamawiający 

modyfikuje załącznik nr 6 do SWZ w powyższym zakresie. 
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Zamawiający podaje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ dokonuje zmiany:   

▪ Załącznika nr 6 do SWZ (Formularz – Wymagania dotyczące sprzętu laboratoryjnego) 

w przedmiotowym postępowaniu;  

▪ terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w ww. postępowaniu 

poprzez zmianę treści SWZ  - ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ; 

▪ ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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