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MCN.5.261.12.2022.2.KJ 

      Kraków, dnia 25.03.2022 r. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, którego 

przedmiotem jest: PROJEKT, WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I PODŁĄCZENIE DO 

WSZYSTKICH INSTALACJI ZESTAWÓW MEBLI LABORATORYJNYCH, DYGESTORIÓW, 

SZAF CHEMICZNYCH, KOMORY LAMINARNEJ ORAZ SPRZĘTU AGD W ZABUDOWIE DLA 

MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM NAUKI COGITEON. 

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków 

informuje, iż wpłynęły od Wykonawców wnioski, dotyczące treści specyfikacji warunków 

zamówienia. 

Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść wniosków 
wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści szerokość komory laminarnej zewnętrzną 1000 mm (wtedy szerokość 
blatu ma 900 mm)? Kolejny typoszereg komory o szerokości zewnętrznej 1300 mm został nie 
dopuszczony.  
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający dysponuje miejscem przeznaczonym na komorę laminarną o szerokości ok. 1200 mm. 
W związku z tym Zamawiający dopuszcza montaż komory laminarnej o szerokości 1100mm-
1300mm, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni zachowanie całkowitego wymiaru pozostałej 
części zabudowy meblowej przylegającej do komory laminarnej, tak aby możliwy był jej montaż  
w przewidzianym na ten cel pomieszczeniu. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający w celu potwierdzenia zgodności ofertowanych dostaw  
z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wymaga aby dygestoria były 
certyfikowane na zgodność z normami i dyrektywami: PN-EN 14175 cz. 2 i 3; Dygestorium musi 
posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne laboratorium, z przeprowadzonego badania 
zgodności z dyrektywą 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna) wcześniejsza 
2004/108/WE, z dyrektywą 2014/35/UE (niskie napięcie) wcześniejsza 2006/95/WE, z dyrektywą 
2006/42/UE (maszyny), które należy dołączyć do oferty.  
 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający wymaga, aby dygestoria były certyfikowane na zgodność z normami i dyrektywami: 
PN-EN 14175 cz. 2 i 3; Dygestorium musi posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne 
laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z dyrektywą 2014/30/UE (kompatybilność 
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elektromagnetyczna) wcześniejsza 2004/108/WE, z dyrektywą 2014/35/UE (niskie napięcie) 
wcześniejsza 2006/95/WE, z dyrektywą 2006/42/UE (maszyny), które należy dołączyć jako 
przedmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie Zamawiającego, aby potwierdzić 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oferty najkorzystniejszej w rankingu oceny ofert  
- zgodnie z zapisami pkt VII.3.5) SWZ. 
 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SWZ, 
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia 
nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione 
przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania  
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce 
pozostają bez zmian. 
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