
 
 
 

Kazuń Nowy, 04.11.2022 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ POTENCJALNYCH OFERENTÓW DO ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO NR 243/2022/G/RNA 

 

Dot. Komory do pracy jałowej II klasy bezpieczeństwa 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę wyposażoną w filtry o skuteczności 
99,995% zapewniające 3 klasę czystości wg normy ISO 14644.1?  
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę wyposażoną w filtry o skuteczności 99,995% 
zapewniające 3 klasę czystości wg normy ISO 14644.1 
 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wysokości zewnętrznej 2345 mm?  
Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach z uwagi na 
przestrzeń, w której są one planowane do wstawienia. Nie mamy możliwości wstawienia 
komór o znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na 
znaczne ograniczenia przestrzenne. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wysokości wewnętrznej 740 mm?  
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę o wysokości roboczej 740mm. Jednakże wysokość 
zewnętrzna komory nie może być większa niż 2195mm, jak podano w specyfikacji załączonej 
do zapytania ofertowego nr 243/2022/G/RNA. Nie mamy możliwości wstawienia komór o 
znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na znaczne 
ograniczenia przestrzenne 
 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat 4- dzielny? 
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę wyposażone w blat 4 dzielny. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z bokami pełnymi?   
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z bokami pełnymi. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z wnętrzem wykonanym w całości ze stali 
nierdzewnej?  
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z wnętrzem wykonanym w całości ze stali nierdzewnej. 
 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez regulacji natężenie światła, lampa 
umieszczona w przedniej części komory, gwarantująca warunki bezcieniowe w komorze? 
Odp.  Zamawiający dopuszcza komorę bez regulacji natężenie światła z lampą umieszczoną w 
przedniej części komory, gwarantującą warunki bezcieniowe w komorze. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z mediami w ścianie tylnej?  
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z mediami w ścianie tylnej. 
 



 
 
 

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez czujnika wykrywającego obecność 
użytkownika pracującego przy komorze – parametr, tylko jednoznacznie wskazujący na 
jednego Producenta?  
Odp. Zamawiający NIE dopuści komór bez czujnika wykrywającego obecność użytkownika 
pracującego przy komorze, ze względu na dbałość o maksymalne bezpieczeństwo 
pracowników. 
 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę licznikiem, ale nie godzinowym czasu 
pracy wentylatora oraz czasu pracy lampy UV?  
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę o takich parametrach.  
 

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez systemu redukcji szumów?  
Odp. Zamawiający  NIE dopuszcza komorę z bez systemu redukcji szumów ze względu na 
umieszczenie komory w pomieszczeniu, gdzie wymagane jest utrzymanie jak najniższego 
natężenia hałasu. 
 

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z wyświetlaczem LED, wyposażoną 

w  membranowe przyciski funkcyjne oznaczone czytelnymi piktogramami dedykowanymi 

dla: oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych. Panel bez odstających elementów (typu 

pokrętło) i  łatwo zmywalny. 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z wyświetlaczem LED, wyposażoną w membranowe 

przyciski funkcyjne oznaczone czytelnymi piktogramami dedykowanymi dla: oświetlenia, 

lampy UV, gniazd elektrycznych. Panel bez odstających elementów (typu pokrętło) i łatwo 

zmywalny. 

 

13. Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości zewnętrznej 1545 mm (bez podstawy)? 

Komora będzie dostarczona wraz z regulowaną podstawą.  

Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach z uwagi na 

przestrzeń, w której są one planowane do wstawienia. Nie mam możliwości wstawienia komór 

o znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na znaczne 

ograniczenia przestrzenne. Na podstawie informacji o wysokości komory (pyt1) oraz wysokości 

podstawy (pyt 4) wysokość oferowanej przez państwa komory to 2345 – 2645mm. 

 

14. Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości roboczej 740 mm? Wyższa przestrzeń robocza 

jest dla Zamawiającego korzystniejsza, ponieważ umożliwia np. umieszczenie pod komorą 

wyższego sprzętu. 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę o wysokości roboczej 740mm. Jednakże wysokość 

zewnętrzna komory nie może być większa niż 2195mm, jak podano w specyfikacji załączonej 

do zapytania ofertowego nr 243/2022/G/RNA. Nie mamy możliwości wstawienia komór o 

znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na znaczne 

ograniczenia przestrzenne. 

 

15. Czy Zamawiający dopuści komorę z panelami (osłonami) zewnętrznymi ze stali malowanej 

proszkowo, pokrytej warstwą powłoki antybakteryjnej na bazie kationów Ag+, zamiast 

obudowanych tworzywem ABS? 



 
 
 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z panelami (osłonami) zewnętrznymi ze stali malowanej 

proszkowo, pokrytej warstwą powłoki antybakteryjnej na bazie kationów Ag+, zamiast 

obudowanych tworzywem ABS.  

 

16. Czy Zamawiający dopuści podstawę o wysokości regulowanej w zakresie 800- 1100 mm? 

Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach. Z uwagi na 

przestrzeń, w której są one planowane do wstawienia. Nie mam możliwości wstawienia komór 

o znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na znaczne 

ograniczenia przestrzenne. Na podstawie informacji o wysokości komory (pyt1) oraz wysokości 

podstawy (pyt 4) wysokość oferowanej przez państwa komory to 2345 – 2645mm. 

 

17. Czy Zamawiający dopuści komorę z wbudowanym oświetleniem LED o max. natężeniu >1200 

lux, umieszczonym w przedniej górnej części obszaru roboczego? Umiejscowienie 

oświetlenia LED w przednich narożnikach nie ma znaczenia funkcjonalnego, zaś znacznie 

ogranicza konkurencyjność zapytania. Oświetlenie o natężeniu >1200 lux zapewnia 

optymalną widoczność i nie męczy wzroku. 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z wbudowanym oświetleniem LED o max. natężeniu 

>1200 lux , umieszczonym w przedniej górnej części obszaru roboczego.  

 

18. Czy Zamawiający dopuści 2 gniazdka elektryczne, zamiast gniazdka podwójnego? 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z dwoma gniazdkami elektrycznymi, zamiast gniazdka 

podwójnego.  

 

19. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści komorę bez czujnika 

wykrywającego obecność użytkownika? 

Odp. Zamawiający NIE dopuści komór bez czujnika wykrywającego obecność użytkownika 

pracującego przy komorze, ze względu na dbałość o maksymalne bezpieczeństwo 

pracowników.  

 

20. Czy Zamawiający dopuści komorę o poziomie głośności <54 zgodnym z normą EN 12469, bez 

możliwości zmniejszenia go? Zazwyczaj możliwość redukcji poziomu szumów jest związana 

z redukcją prędkości przepływu powietrza, co może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo 

operatora.  

Odp. Zamawiający  NIE dopuszcza komory bez systemu redukcji szumów ze względu na 

umieszczenie komory w pomieszczeniu, gdzie wymagana jest utrzymanie jak najniższego 

natężenia hałasu. Wymagany poziom głośności komory to do 37 decybeli.  

 

21. Czy Zamawiający dopuści komorę z dotykowym panelem sterującym, zamontowanym w 

panelu przednim komory, o wymiarze 7’’? 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z dotykowym panelem sterującym, zamontowanym w 

panelu przednim komory, o wymiarze 7. 

 

 



 
 
 
Dot. Komory do pracy jałowej 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wymiarach zewnętrznych 830 x 652 x 

925 mm ( szer. x wys. x gł)? 

Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach. Z uwagi na 

sprzęt, który ma być umiejscowiony pod komorami oraz przewidziane prace, wymiary są takie 

jak podano w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wymiarach wewnętrznych 732 x 380 x 

580 mm ( szer. x wys. x gł)? 

Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach. Z uwagi na 

sprzęt, który ma być umiejscowiony pod komorami oraz przewidziane prace, oczekiwane 

wymiary są takie jak podano w zapytaniu ofertowym.  

 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z oświetleniem 600 lux?  

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z oświetleniem 600 lux. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z szybami ze szkła? 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z szybami ze szkła. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z waga 75 kg? 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z wagą 75 kg. 

 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez filtra EU3? 

Odp. Zamawiający NIE dopuszcza komory bez filtra wstępnego klasy EU3. 

 

7. Czy Zamawiający dopuści komorę o następujących wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x 

wys.) 830 x 652 x 925 mm i wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 732 x 380 x 580mm? 

Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach. Z uwagi na 

sprzęt, który ma być umiejscowiony pod komorami oraz przewidziane prace, oczekiwane 

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

na wstawienie komór o znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z 

uwagi na ograniczenia przestrzenne 

 

8. Czy Zamawiający dopuści komorę o max. poborze prądu 200 W? 

Odp. Zamawiający dopuszcza taki pobór prądu.  

 

9. Czy Zamawiający dopuści komorę o max. poziomie oświetlenia 600 lux? 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z oświetleniem 600 lux. 

 

10. Czy Zamawiający dopuści komorę o wadze 75 kg? 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z wagą 75 kg. 

 



 
 
 

11. Czy Zamawiający dopuści komorę, w której średnia prędkość przepływu powietrza wynosi 

0,4 m/s, co jest zgodne z normą ISO 14644-1 dla komór ISO 3? 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę ze średnią prędkością przepływu powietrza wynoszącą 

0,4 m/s, co jest zgodne z normą ISO 14644-1 dla komór ISO 3. 

 

12. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu, aby całkowita objętość powietrza była nie 

większa niż 452 m3/h? Producent oferowanych przez nas komór nie określa tego parametru.  

Odp. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od padania tego parametru.  

 

 


