
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu firmy Selvita S.A. w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zapytania 

nr 19 09 2016 H na zakup komory laminarnej, wyjaśniamy: 

 

22.09.2016 Pytanie 1  

Oferent prosi o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na dwie komory laminarne jednoosobowe zamiast 

scharakteryzowanej w zapytaniu dwuosobowej komory laminarnej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści oferty na dwie komory laminarne jednoosobowe ze względu na 

ograniczoną powierzchnię laboratoryjną. 

§§§ 

27.09.2016 Pytanie 2 

Czy termin składnia ofert to faktycznie 30.10.2016 rok ? 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z informacją umieszczoną w zapytaniu ofertowym.  

§§§ 

27.09.2016 Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory laminarnej z 1 wentylatorem o niskim zużyciu energii  

(typu EC), bez funkcji stand-by oraz wskazania stopnia zużycia filtrów, z wnętrzem wykonanym ze stali 

nierdzewnej bez pokrycia chemoodporną powłoką, o wysokości obszaru roboczego równej 700 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje, że komora laminarna musi posiadać trzy wentylatory (w tym dwa 

główne oraz jeden wylotowy), posiadać funkcję „stand-by” (oszczędny tryb pracy zachowujący komorę w ciągłej 

gotowości do pracy), posiadać wyświetlacz pokazujący stopień zużycia filtrów, a wnętrze komory winno być 

pokryte chemoodporną powłoką zapobiegająca odblaskom od lampy oświetleniowej i mieć wysokość ok. 

780mm. Komora laminarna bez powyższych paramentów nie spełnia warunków określonych w zapytaniu. 

§§§ 

05.10.2016 Pytanie 3 

Czy dla dostarczonego sprzętu Zamawiający będzie wymagać kwalifikacji IQ/OQ? 

Odpowiedź: Nie. 

 §§§ 

07.10.2016 Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w 2 filtry HEPA i dwa wentylatory? 

Odpowiedź: Tak. 

§§§ 



   
 

 

 

07.10.2016 Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości komory 

roboczej 578 mm spełniającą jednocześnie pozostałe wymiary wymagane 

przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstępstwo w specyfikacji komory 

laminarnej jedynie w zakresie wysokości obszaru roboczego pod 

warunkiem, że pozostałe parametry określone w zapytaniu ofertowym 

nie ulegną zmianie. 

§§§ 

07.10.2016 Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez blokady wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy UV, 

ale z wizualną sygnalizacją na wyświetlaczu oraz z alarmem dźwiękowym ostrzegającym o pracy lampy UV? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje, że komora laminarna winna posiadać blokadę wszystkich funkcji 

podczas pracy lampy UV ze względów bezpieczeństwa. Komora laminarna bez tej funkcji nie spełnia warunków 

określonych w zapytaniu. 

§§§ 

07.10.2016 Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści komorę z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej bez pokrycia chemoodporną 

powłoką zapobiegającą odblaskom od lampy oświetleniowej? 

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje, że wnętrze komory winno być pokryte chemoodporną powłoką 

zapobiegająca odblaskom od lampy oświetleniowej. Komora laminarna z wnętrzem bez pokrycia 

chemoodporną powłoką nie spełnia warunków określonych w zapytaniu. 

 

§§§ 

07.10.2016 Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną posiadającą deklarację CE Producenta potwierdzającą zgodność z 

normą EN 12469, ale bez certyfikatu wydanego przez niezależny ośrodek certyfikujący? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje, że deklaracja CE Producenta powinna zostać potwierdzona 

certyfikatem wydanym przez niezależny ośrodek certyfikujący.  

 


