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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 Zamawiający wymaga aby komora robocza dygestorium w tym okno dygestorium zostało 
wykonane w bez użycia materiałów drewnopochodnych czyli całkowicie z metalu?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. 
  
PYTANIE 2: Czy Zamawiający ze względu na jednostkowy charakter konstrukcji oraz konfiguracji dygestorium 
wymaga aby wraz z ofertą przedstawić deklaracje zgodności dla dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. 
 
PYTANIE 3: Proszę o sprecyzowanie jakie elementy systemu wentylacji SMAY ma dostarczyć wykonawca 
wraz z dygestorium?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dostarcza elementy wymienione poniżej według specyfikacji otrzymanej od firmy 
Smay na bazie projektu instalacji wentylacji: 
1. Regulator RVP-RL-SL-315 1650/300-GAP-N 3szt. http://www.smay.pl/pl/product/regulatory-zmiennego-
przeplywu-powietrza-rvp-r-sl/  
2. Zestaw ZKPP-1 1kpl. http://www.smay.pl/pl/product/zestaw-automatyki-do-dygestorium-zkpp/ W skład 
zestawu wchodzi Panel operatora www.smay.pl/pl/product/panel-operatora-smaylab-hlm10-2/, czujnik 
pomiaru przepływu lub położenia okna oraz kabel połączeniowy Rj45. 
3. Szafka SLZ2-011-160W 1kpl. http://www.smay.pl/pl/product/szafka-zasilajaco-sterujaca-smaylab/  
4. DACPOL SL-PL 1.0 Smay potencjometr linkowy 1szt. http://www.smay.pl/pl/product/potencjometr-linkowy-
smaylab-sl-pl1-0/  
5. Uruchomienie i kalibracja przez Smay 
 
PYTANIE 4: Proszę o sprecyzowanie zapisu dot. Dygestorium. Czy Zamawiający poprzez możliwość instalacji 
końcowych punktów poboru instalacji gazowych, rozumie przegotowanie odpowiednich otworów, oraz 
przestrzeni instalacyjnej do instalacji odpisanej armatury przez innego wykonawcę w ramach odrębnego 
zadania?  
ODPOWIEDŹ: Tak 
 
PYTANIE 5: Czy Zamawiający dopuści dygestorium bez automatycznego mechanizmu, który samoczynnie 
zamyka okno?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. 
 
PYTANIE 6: Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie funkcjonalności dygestorium w tym kontrola napełnienia 
zbiorników, aktualne parametry pracy (m3/h, m/s, °C) alarmy związane z bezpieczeństwem operatora wizualne 



 
oraz akustyczne (zgodnie z PN EN 14175) były dostępne w ramach jednego panelu operatorskiego 
dygestorium, niedopuszczający tym samym instalacji oddzielnych urządzeń o różnym przeznaczeniu?  
ODPOWIEDŹ: Z wyjątkiem kontroli napełniania zbiorników na odpady organiczne i temperatury (°C) w 
komorze manipulacyjnej wszystkie pozostałe funkcjonalności dygestorium, w tym aktualne parametry pracy 
(m3/h lub m/s), alarmy związane z bezpieczeństwem operatora wizualne oraz akustyczne (zgodnie z PN EN 
14175), mają być dostępne w ramach jednego panelu operatorskiego dygestorium. 
 
PYTANIE 7: Czy Zamawiający wymaga aby panel operatorski służący do obsługi całego dygestorium był 
wyposażony w dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 
 
PYTANIE 8: Proszę aby Zamawiający sprecyzował ile półek należy dostarczyć do szafy poz.2 na załączniku 
graficznym?  
ODPOWIEDŹ: Szafa o wysokości 2000 mm powinna zawierać 10 wysuwanych półek z kuwetami z 
polipropylenu z blokadą zapobiegającą przypadkowemu wysunięciu oraz możliwością regulacji wysokości 
półki z kuwetą i jej łatwego demontażu. 
 
PYTANIE 9: Czy Zamawiający wymaga aby armatura laboratoryjne zastosowana do wszystkich elementów 
przedmiotowego zadania była wykona zgodnie z normą PN EN 13792?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. 
 
PYTANIE 10: Czy Zamawiający wymaga aby prysznice bezpieczeństwa oraz oczomyjki laboratoryjne 
zastosowane do wykonania przedmiotowego zadania była wykona zgodnie z normą PN-EN 15154?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. 
 
 
PYTANIE 11: Proszę aby Zamawiający sprecyzował materiał oraz ilość półek jaką należy dostarczyć do szafy 
poz.5, 15 na załączniku graficznym.  
ODPOWIEDŹ: Szafa z pozycji 5 powinna zawierać 8 półek o regulowanej wysokości (od 240 do 340 mm), 
wykonanych z płyty wiórowej laminowanej. Szafa z pozycji powinna zawierać 6 półek stalowych z możliwością 
regulacji położenia półki.  
 
PYTANIE 12: Proszę o sprecyzowanie zapisów dot. nadstawki kolumnowej w stole wyspowym, proszę 
podanie szerokości półek nadstawki.  
ODPOWIEDŹ: W stołach wyspowych powinny być montowane nadstawki kolumnowe dwupółkowe o 
głębokości półek 300-340mm, z wymiennymi panelami. 
 
 
PYTANIE 13: Proszę o sprecyzowanie zapisów dot. nadstawki kolumnowej w stole wyspowym, proszę 
podanie ilości gniazd 230V, 230V 16A, oraz gniazd LAN.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga montażu w wymiennych panelach bocznych nadstawek kolumnowych 
na stole wyspowym 4  gniazd LAN klasy 6 oraz 16 gniazd 230 16A IP 44. 
 
 
PYTANIE 14: Proszę o sprecyzowanie zapisów dot. nadstawki kolumnowej w stole wyspowym, czy półki mają 
być wykonane z laminatu HPL?  
ODPOWIEDŹ: Kolumny nadstawek powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 2 mm, 
malowanej proszkowo farbą epoksydową. Dopuszcza się półki wykonane z żywic fenolowych obustronnie 
laminowanych o grubości min. 20 mm lub ze szkła bezpiecznego o grubości min. 6 mm i krawędziami 
zabezpieczonymi  kształtownikiem metalowym. 
 



 
PYTANIE 15: Proszę o sprecyzowanie zapisów dot. nadstawki kolumnowej w stole wyspowym, dotyczy 
również dygestorium, czy Zamawiający poprzez możliwość instalacji końcowych punktów poboru, rozumie 
przygotowanie odpowiednich otworów, oraz przestrzeni instalacyjnej do instalacji opisanej armatury przez 
innego wykonawcę w ramach odrębnego zadania?  
ODPOWIEDŹ: Tak 
 
 
PYTANIE 16: Proszę o sprecyzowanie zapisów dot. nadstawki kolumnowej w stole wyspowym, czy 
Zamawiający poprzez możliwość zamontowania oświetlenia LED (barwa ciepła biała) na górnej półce rozumie, 
że opisane oświetlanie należy dostarczyć?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga dostarczenia oświetlenia LED na górnych półkach nadstawek 
kolumnowych stołów wyspowych. 
 
 
PYTANIE 17: Proszę o sprecyzowanie zapisu dot. szafek wiszących, czy zamawiając dopuści dostarczenie 
opisanych szafek z listwą oświetleniową typu LED (barwa ciepła biała) z wyłącznikiem bezdotykowym 
zamontowaną pod spodem szafki?  
ODPOWIEDŹ: Listwa oświetleniowa typu LED (barwa ciepła biała) z wyłącznikiem bezdotykowym powinna 
być zamontowana w profilu aluminiowym zamontowanym pod spodem szafki przez całą długość ciągu szafek 
wiszących. 
 
 
PYTANIE 18: Czy Zamawiający dopuści blaty wykonane z żywic fenolowych o grubości min 20mm, oraz blaty 
z żywic fenolowych o grubości min 20mm z podniesionym obrzeżem wykonamy z żywicy fenolowej o grubości 
7mm?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza blaty wykonane z płyt z żywic fenolowych obustronnie laminowanych 
o grubości min. 20 mm i zwiększonej odporności mechanicznej oraz na obciążenia statyczne (w przypadku 
blatu z podwyższonym obrzeżem z tworzywa PVC dopuszczalna grubość maksymalna 33 mm) . Blaty powinny 
być specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania w laboratoriach analitycznych i fizyko-
chemicznych, wykonane z materiałów o zwiększonej odporności chemicznej na roztwory wodne kwasów, 
wodorotlenków, soli organicznych, acetonu  acetonitrylu, metanolu, etanolu, izopropanolu, chlorku metylu, 
środków czyszczących, w tym posiadających raport/test wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą dla 
żywic fenolowych danego producenta tych płyt. Odporność na wyżej wymienione substancje oznacza brak 
widocznych odbarwień, utraty połysku czy zmian w strukturze powierzchni blatu, po 24-godzinnej ekspozycji 
blatu na daną substancję.  
 
 
PYTANIE 19: Czy Zamawiający dopuści aby plecy szafek wykonane z płyty o dowolnej grubości-pełne?  
ODPOWIEDŹ: Plecy szafek powinny być pełne, wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 12mm. 
 
 
PYTANIE 20:  Czy zmawiający dopuści uchwyty wykonane ze stali kwasoodpornej lub chemoodpornego 
tworzywa o rozstawie 96 lub 128 mm?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 
 
PYTANIE 21: Czy Zamawiający dopuści prowadzenie instalacji oraz mediów w przestrzeni na media w stole 
rezygnując tym samym z wymogu: „rozprowadzenie mediów w zestawach stołowych powinno znajdować się 
w słupkach ścianek mediów z laminowanej płyty wiórowej lub w metalowych ściankach mediów, modułowy 
system rozprowadzenia elektryczności oraz mediów ciekłych i gazowych powinien umożliwić dostęp do samej 
instalacji jak i łatwe wykonanie dodatkowych modyfikacji, słupki ścianki mediów z laminowanej płyty wiórowej 
powinny być standardowo zabezpieczone przeciwko nasiąknięciu wodą (np. przez podkładkę z żywicy 
epoksydowej o grubości 6 mm)”?  



 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ – Zamawiający dopuszcza nadstawki metalowe i możliwość przeprowadzenia 
w nich mediów. 
 
 
PYTANIE 22: Czy Zamawiający dopuści fronty szafek wykonane z laminatu zabezpieczonego doklejką 2mm, 
rezygnując tym samym z wymogu: ” ewentualna możliwość wykonania frontów w technologii postformingowej 
z dwustronnie zaoblonymi krawędziami (poziomymi lub pionowymi)” ?  
ODPOWIEDŹ: Tak 
 
 
 


