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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: 

 

Dotyczy części 1 – dygestoria metalowe: 
 

1. Czy zamawiający dopuści dygestorium o wysokości całkowitej 2550mm, zaś z otwartym oknem 2715mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza dygestorium o wysokości całkowitej 2550mm, a z otwartym oknem 
2715mm.  
 
2. Czy zamawiający dopuści dygestorium z komorą robocza wyłożoną wewnątrz płytami z żywicy fenolowej zamiast 
z kwasoodpornej stali nierdzewnej 316Ti 1.4571? 
Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza dygestorium z komorą roboczą wyłożoną wewnątrz płytami z żywicy 
fenolowej zamiast z kwasoodpornej stali nierdzewnej 316Ti 1.4571. 
 
3. Czy zamawiający dopuści szafkę poddygestoryjną wykonaną ze stali ocynkowanej, bez wyłożenia materiałem 
typu polipropylen, lub wykonaną w całości z polipropylenu o grubości 20mm? 
Odp. Zamawiający dopuści wyłącznie szafkę wykonaną w całości z polipropylenu. 
 
4. Czy zamawiający dopuści szafkę poddygestoryjną o wysokości 720mm wraz z cokołem, gdzie cokół posiada 
wysokość około 90mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza szafkę poddygestoryjną o wysokości 720mm wraz z cokołem, gdzie cokół 
posiada wysokość około 90mm. 
 
5. Czy zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne lub lepsze w przypadku zastosowania uchwytu o długości 
200 mm i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 25 mm, przy czym cześć chwytna 
nachylona od pionu o około 40o, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod która można 
włożyć fiszkę z opisem zawartości szafki, oraz uchwyty wykonane jako jeden odlew ciśnieniowy z miedzi stopowej 
lub ze stopów cynku, chromowane? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
6. Czy zamawiający dopuści zawiasy z przegubem zewnętrznym, przy jednoczesnych zachowaniu wymogu 
montażu zawiasów wewnątrz szafki? 
Odp. Zamawiający dopuszcza zawiasy z przegubem zewnętrznym, przy jednoczesnych zachowaniu 
wymogu montażu zawiasów wewnątrz szafki. 
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7. Czy zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne lub lepsze w przypadku zastosowania blatu w dygestorium, 
który jest wykonany z blachy ze stali nierdzennej austenitycznej, gatunek 1.4301? 
Odp. Nie, zamawiający nie uzna rozwiązania za równoważne. 
 
8. Czy w celu potwierdzenia niepalności farby poliuretanowej należy wykazać, że farba użyta do malowania 
dygestorium posiada ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według 
normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną, którą należy dołączyć 
do oferty? 
Odp. Zamawiający nie wymaga wykazania, że farba użyta do malowania dygestorium posiada ważną 
klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, 
wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną. 

9. Czy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników – ochrony ich przed urazami 
mechanicznymi oraz porażeniem prądem elektrycznym, a także dla zapewnienia niezakłóconej falami 
elektromagnetycznymi pracy aparatury laboratoryjnej Zamawiający wymaga aby dygestorium było zgodne  
z obowiązującymi dyrektywami Komisji Europejskiej (2014/30/EU kompatybilność elektromagnetyczna; 
2014/35/EU dyrektywa niskonapięciowa; 2006/42/EC dyrektywa maszynowa), wydanymi przez niezależne 
instytucje do tego uprawnione? Czy certyfikaty potwierdzające zgodność z w/w dyrektywami należy dołączyć  
do oferty? 
Odp. Zamawiający nie wymaga. 
 
10. Zamawiający wymaga: 
” ● Aktualny certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowane niezależne laboratorium dysponujące 
odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i wiedzą do wykonywania testów na zgodność z normą PN-EN 14175- 
2 Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania - oraz protokół wydany 
przez akredytowane laboratorium z przeprowadzonych badań na zgodność z normą PN-EN 14175- 2 Wyciągi 
laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania oraz PN-EN 14175- 3 Metody badania 
typu oraz normy PN-EN 14175 -6 Wyciągi laboratoryjne -- Część 6: Wyciągi laboratoryjne o zmiennej objętości 
przepływu powietrza.” 
Protokół potwierdza przeprowadzenie badania, natomiast nie potwierdza, że wyniki badania są zgodne  
z założeniami normy. Dlatego wnosimy o zmianę wymogu i konieczność przedstawienia certyfikatów 
potwierdzających, że badane dygestoria spełniają wymagania normy – a nie protokołów z badań, które będą w tym 
wypadku informowały nas o przeprowadzenia badania, a nie o przeprowadzeniu badania z wynikiem pozytywnym 
– co jest kluczowe w przypadku zgodności dygestorium z PN EN 14175 cz.3, której założeniem jest zbadanie 
wypływu niebezpiecznych cząstek poza obszar komory roboczej. Jeśli wypływ jest na poziomie minimalnym, 
dopuszczalnym przez normę – to dygestorium otrzymuje certyfikat zgodności z normą. „Część 6: Wyciągi 
laboratoryjne o zmiennej objętości przepływu powietrza” – ta norma dotyczy dygestoriów, które są wyposażone 
elementy pozwalające na regulację przepływu przez komorę. W opisie przedmiotu zamówienia nie są zawarte takie 
wymagania, w związku z czym wnosimy o rezygnację z wymogu przedstawienia certyfikatu, który nie dotyczy 
przedmiotu zamówienia. 
Pytanie: Czy w związku z powyższym zamawiający wymaga przedstawienia aktualnych certyfikatów, wydanych 
przez niezależne laboratoria, potwierdzających zgodność oferowanego dygestorium z PN EN 14175 cz.2 i 3, 
zamiast: ” ● Aktualny certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowane niezależne laboratorium 
dysponujące odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i wiedzą do wykonywania testów na zgodność z normą 
PN-EN 14175- 2 Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania - oraz 
protokół wydany przez akredytowane laboratorium z przeprowadzonych badań na zgodność z normą PN-EN 
14175- 2 Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania oraz PN-EN 14175- 
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3 Metody badania typu oraz normy PN-EN 14175 -6 Wyciągi laboratoryjne -- Część 6: Wyciągi laboratoryjne  
o zmiennej objętości przepływu powietrza.”? 
Odp. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ, zgodnie z poniższym punktem: ZMIANY. 

  

ZMIANY: 

 

I. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych zmianie ulega zapis pkt-u 19.1 ppkt. 6 SWZ: 

było:  

6.  W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi  

w opisie przedmiotu zamówienia  do oferty Wykonawca dołączy przedmiotowe środki dowodowe:  

   zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.   

dla części 1: 

● Dokument badań zgodności z poniższymi normami wydany przez laboratorium akredytowane: 
Wszystkie elementy metalowe z blachy stalowej ocynkowanej niepalne oraz odporne na korozję i uszkodzenia 
powłoki lakierniczej. Odporność elementów na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej musi być potwierdzona 
dokumentem z badania odporności korozyjnej blach ze stali ocynkowanej, zabezpieczonych farbą poliuretanową 
– wg normy PN-EN ISO 9227:2012 lub równoważnej, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych 
próbek, zgodnie z normą PN-EN ISO 10289:2002 lub równoważną mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki 
spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005 lub równoważnej, 
mają wynosić nie więcej niż 0.  

● Aktualny  certyfikat zgodności  z normą  wydany przez akredytowane  niezależne laboratorium dysponujące 
odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem  i wiedzą  do wykonywania testów na zgodność  z normą PN-EN 
14175- 2  Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania - oraz 
protokół  wydany przez akredytowane laboratorium z przeprowadzonych  badań na zgodność z normą PN-EN 
14175- 2  Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania oraz PN-EN 
14175- 3   Metody badania typu oraz normy PN-EN 14175 -6  Wyciągi laboratoryjne -- Część 6: Wyciągi 
laboratoryjne o zmiennej objętości przepływu powietrza. 

dla części 2: 
●Aktualny  certyfikat zgodności  z normą  wydany przez akredytowane  niezależne laboratorium dysponujące 

odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem  i wiedzą  do wykonywania testów na zgodność  z normą PN-EN 
14175- 2  Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania - oraz protokół 
wydany przez akredytowane laboratorium z przeprowadzonych  badań na zgodność z normą PN-EN 14175- 
2  Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania oraz PN-EN 14175- 
3 Metody badania typu oraz normy PN-EN14175 -6  Wyciągi laboratoryjne -- Część 6: Wyciągi laboratoryjne  
o zmiennej objętości przepływu powietrza. 
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Nieprzedłożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wymienionych powyżej skutkuje tym, że 

Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych 

środków dowodowych, pod rygorem odrzucenia oferty. 
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Jest: 

6. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi  

w opisie przedmiotu zamówienia  do oferty Wykonawca dołączy przedmiotowe środki dowodowe:  

zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.: 

dla części 1: 
Aktualny  certyfikat oraz protokół zgodności  z normą  wydany przez akredytowane  niezależne laboratorium 
dysponujące odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem  i wiedzą  do wykonywania testów na zgodność   
z normą: 

• PN-EN 14175- 2  Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania  

• PN-EN 14175- 2  Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności  

• PN-EN 14175- 3  Wyciągi laboratoryjne—Część 3: Metody badania typu  
dla części 2: 

Aktualny  certyfikat oraz protokół zgodności  z normą  wydany przez akredytowane  niezależne laboratorium 
dysponujące odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem  i wiedzą  do wykonywania testów na zgodność   
z normą: 

• PN-EN 14175- 2  Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania  

• PN-EN 14175- 2  Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności  

• PN-EN 14175- 3  Wyciągi laboratoryjne—Część 3: Metody badania typu  
 

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Nieprzedłożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wymienionych powyżej skutkuje tym, że 

Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych 

środków dowodowych, pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

 
II. Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób: 

1) jako termin składania ofert wskazuje się: 27.05.2022 r. godz.: 10:00, 
2) jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  27.05.2022 r. godz.: 11:00. 

         3) jako termin związania ofertą wskazuje się 24.06.2022r. 
        
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując 
je, jako ważne i wiążące.                                                                                                     
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                      Z poważaniem,  
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