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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA NR 223/2022/M/RNA 

 

1. Czy Zamawiający dopuści komore o szerokości wewnętrznej 1105, zewnętrznej 1200 cm, 

głębokości zewnętrznej 810 mm? 

Zamawiający nie dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach. Z uwagi na sprzęt, który ma 

być umiejscowiony pod komorami oraz przewidziane prace, minimalne wymiary szerokości 

wewnętrznej są takie jak podano w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie nie możemy sobie pozwolić 

na wstawienie komór o znacząco większej szerokości zewnętrznej niż podano w zapytaniu ofertowym 

z uwagi na ograniczenia przestrzenne. 

2. Czy Zamawiający dopuści komory o wnętrzu ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na biało, 

zapobiegającym odblaskom światła meczącym wzrok? 

Zamawiający dopuści komory o wnętrzu ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na biało. 

3. Czy zamawiający o dopuści komorę, która ma już wbudowane gniazda na ścianie tylnej? 

Zamawiający dopuszcza komory, które mają gniazda wbudowane na tylnej ścianie. 

4. Prosimy o doprecyzowanie - blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością 

autoklawowania, w części roboczej - pełny. - blat roboczy pełny, czy dzielony? 

Chodzi o blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony na fragmenty, z możliwością 

autoklawowania. W części roboczej (pomijając podzielenie na fragmenty) blat ma być pełny, bez 

otworów czy perforacji. 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o szerokości wew. 1190 mm , szer. zew. 1350 

mm , wys. wew. 740 mm, głębokość zew. po zdjęciu tylnego panelu 780 mm?  

Zamawiający nie dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach. Z uwagi na sprzęt, który ma 

być umiejscowiony pod komorami oraz przewidziane prace, minimalne wymiary szerokości 

wewnętrznej są takie jak podano w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie nie  możemy sobie pozwolić 

na wstawienie komór o znacząco większej szerokości zewnętrznej niż podano w zapytaniu ofertowym 

z uwagi na ograniczenia przestrzenne.  

 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę wyposażoną w filtry o skuteczności 99,995%  

posiadająca certyfikat?  

Zamawiający dopuszcza komory wyposażone w filtry o skuteczności 99,995% posiadające certyfikat.  

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę przesuwana elektrycznie góra-dół  z funkcją 

podnoszenia szyby  na siłownikach gazowych?  

Zamawiający dopuszcza komory przesuwane elektrycznie góra-dół z funkcją podnoszenia szyby na 

siłownikach gazowych.  

  



 
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z gniazdkami elektrycznymi na tylnej ścianie?  

Zamawiający dopuszcza komory z gniazdkami elektrycznymi na tylnej ścianie.  

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z lampą UV  magnetyczną?  

Zamawiający dopuszcza komory z lampą UV magnetyczną.  

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z poborem mocy 880 W?  

Z uwagi na obciążenie sieci w pomieszczeniach docelowych oraz na obecne koszty energii 

elektrycznej Zamawiający nie dopuszcza komór o podanym przez Państwa poborze mocy. 


