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Warszawa, dnia 07.03.2022 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/03/2022 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Dostawa komory do Pracy w Warunkach Hipoksji wraz z aspiratorem próżniowym. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada 

na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

„Czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała wewnętrzna filtrację HEPA” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że filtry HEPA są preferowane przez Zamawiającego, ale nie są niezbędne. 

 

Pytanie nr 2 

„Czy Zamawiający dopuści porty operacyjne wyposażone w pokrywy zamykające, po otwarciu portu pokrywy 

podwieszane są pod sufitem komory dzięki czemu nie utrudniają pracy wywnętrz komory”” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów załącznika nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 3 

„Czy Zamawiający dopuści przewodowy sterownik nożny?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów załącznika nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 4 

„Czy Zamawiający dopuści komorę z czujnikiem tlenu optycznym o dłuższej żywotności?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie szczególnych postanowień, ale dopuszcza komorę z czujnikiem tlenu 

optycznym o dłuższej żywotności. 

 

Pytanie nr 5 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby większa śluza o pojemności 26 litrów posiadała cykl wyrównania warunków 

w czasie maksymalnym 60 sec.” 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów załącznika nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 6 

„Czy Zamawiający dopuści komorę bez zabezpieczenia hasłem?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów załącznika nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 7 

„Czy Zamawiający wymaga aby w chwili dostawy komora posiadała już wbudowany dostęp za pomocą sieci 

bezprzewodowej?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wymaga aby w chwili dostawy komora posiadała już wbudowany dostęp za 

pomocą sieci bezprzewodowej, ale Wykonawca dokonał powinien zapewnić możliwość takiej rozbudowy w 

przyszłości w ramach bieżącej konfiguracji urządzenia. 

 

Pytanie nr 8 

„Czy Zamawiający dopuszcza dostęp zdalny do komory poprzez podłączenie urządzenia kablem do sieci Ethernet 

?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostęp zdalny do komory poprzez podłączenie urządzenia kablem do sieci 

Ethernet. 

 

Pytanie nr 9 

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie z butlą o pojemności 2 litry?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów załącznika nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 10 

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wyświetlacza wyposażone we wskaźnik manualny?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów załącznika nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 11 

„Czy Zamawiający dopuści butelkę z gwintem?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów załącznika nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 10 

„Czy Zamawiający dopuści ssak z zaworem zabezpieczający przed przepełnieniem?” 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie szczególnych postanowień, ale dopuszcza ssak z zaworem 

zabezpieczającym przed przepełnieniem, o ile takie rozwiązanie pozwoli na precyzyjne utrzymanie warunków w 

komorze. 

 

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania oraz modyfikacje Zamawiającego 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu. 

 


