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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
Dotyczy postępowania publicznego, prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych - w trybie zapytania ofertowego,  na dostawę mebli laboratoryjnych i 
urządzeń technicznych laboratorium (dygestorium) wraz z montażem. 
 
Zamawiający, Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., informuje, że w dniu 15.11.2017r. wpłynęło zapytanie 
do wyżej wymienionego postępowania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu. Treść zapytania wraz z 
wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej. 
 
 
 
PYTANIE 1:  Czy zgodnie z opisem dla dygestorium,  że ma być wykonane w całości ze stali kwasoodpornej    
to również szafka na zlewki z szufladą powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej malowana farbami 
epoksydowymi. 
ODPOWIEDŹ: Tak 
 
PYTANIE 2: Prosimy o dopuszczenie szafy laminowanej na kwasy i zasady wykonanej płyty laminowanej, 
której wnętrze jest wyłożone materiałem chemoodpornym typu polipropylen wraz z półkami w formie kuwet, 
które również są wykonane z polipropylenu o wysokiej odporności chemicznej. Pozostałe wymagania wg 
dokumentacji Zamawiającego.   
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia pkt 3.II formularza oferty w ten sposób, że otrzymuje on następującą 
treść:   
Wymiary: do 900 x 600-850 h=2000 mm, szafa metalowa na regulowanych nóżkach, wykonana z blachy 
ocynkowanej pokrytej farbami epoksydowymi metodą proszkową, której wnętrze jest wyłożone materiałem 
chemoodpornym typu polipropylen wraz z półkami w formie kuwet, które również są wykonane z polipropylenu 
o wysokiej odporności chemicznej na ciecze jak i na opary–umożliwiająca przechowywanie kilku rodzajów 
substancji w jednym miejscu. Szafa powinna zawierać zawiasy chemoodporne o kącie otwarcia 270° z 
samodomykiem. 
1 x króciec wentylacyjny z przewodem wentylacyjnym, odpornym chemicznie – podłączenie wspólne z 
szafkami spod dygestorium do kanału wentylacyjnego o średnicy 125 mm (system wentylacji SMAYLAB) 
Min. 1 x kratka wywietrzników w każdym skrzydle drzwiowym lub otwory wentylacyjne w tylnych ścianach oraz 
kominek odciągowy 
10 x wysuwana półka z kuwetą z polipropylenu z blokadą zapobiegającą przypadkowemu wysunięciu, z 
możliwością regulacji wysokości i łatwego demontażu.  
4 x skrzydło drzwiowe zamykane zamkiem 
 
 


