
 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 

państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Nr: RPWP.09.01.01-30-0001/19. 

Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim 

poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera  

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia. 
 

Opracowanie merytoryczne: Marcin Baraniak 

Opracowanie formalne: Sławomira Baranowska  

nr tel. (61) 854 60 15 

e-mail: dzp@ump.edu.pl 

L. dz. DZP-273/22          Poznań, dnia 23.05.2022r.  

 

Wszyscy Wykonawcy 

- platforma zakupowa 

 

Dotyczy: TPm-36/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. dostawa  
z transportem, podłączeniem i  instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych dla 
Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników. 
 
         W związku z wpływem zapytań dotyczących  prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284  
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela 
poniższych odpowiedzi: 
 
Zapytanie:  
1) Zamawiający w specyfikacji powołuje się – sugeruje że na budynku zostanie zamontowany system Smaylab*, 
prosimy o doprecyzowanie że zainstalowany będzie kompletny system VAV (zdefiniowane w PN-EN 14175-6) 
służący do regulacji prędkości przepływu powietrza w dygestorium. Prosimy potwierdzić że elementy systemu 
sterowania VAV nie dotyczą postępowania na zakup dygestoriów. 
2) Zamawiający wskazał, że na budynku instalowany będzie system Smaylab – system sterujący i nadzorujący 
układ wentylacji w tym wentylacji dygestorium. Jednocześnie Zamawiający zgłosił wymóg potwierdzenia z PN-EN 
14175 część 6 określającym „wymagania i rodzaje prób dla systemów VAV (Variable Air Volume - zn. zmienna 
objętość powietrza) wraz z wymaganiami dodatkowymi i metodami badań dla określenia typu i badaniu 
zainstalowanych w laboratorium wyciągów typu VAV”. 
W związku z powyższym prosimy o wskazanie, które z elementów systemu VAV mają być dostarczone  
z dygestorium lub jeśli elementy systemu wentylacji VAV nie mają być dostarczane z zamawianymi dygestoriami 
o rezygnację z wymogu gdyż jest to bezzasadne. 
*Załącznik nr 3.1 pkt. 6 i 3.2 pkt. 8 do SIWZ 
 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z wymogu potwierdzenia zgodności dygestoriów z normą PN-EN14175 -6 
Wyciągi laboratoryjne - Część 6: Wyciągi laboratoryjne o zmiennej objętości przepływu powietrza (pismo  
DZP-271/22 z dn. 20.05.2022r.) Ponadto Zamawiający informuje, że dysponuje kompletnym systemem Smaylab  
i po stronie Wykonawcy pozostaje wyłącznie pozostawienie otworów montażowych w dygestorium oraz 
umożliwienie montażu systemu przez Zamawiającego. 

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je, jako ważne 
i wiążące.                                                                                                     
                                                                                                 
                                                                                       
                                                                                                      Z poważaniem,  
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