
 

 
 
 
 
Postępowanie WCH.2420.13.2017.HS   Wrocław, 14 czerwca 2017 r. 
 
 
           
 
Uczestnicy postępowania 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli 
laboratoryjnych, biurowych oraz krzeseł dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 
 
Pytanie:  
Naszym standardem jest materac bonelowy o 112 sprężynach na 1m2, czy jest to wystarczająca 
liczba? 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza do zaoferowania materac bonelowy o 112 sprężynach na 1m2. 
 
 
Pytanie:  
Czy szafka łazienkowa powinna być w całości lakierowana? Sugerujemy takie rozwiązanie, aby 
zabezpieczyć ją dodatkowo przed wilgocią, ma to związek z wilgotnym otoczeniem – łazienka, do 
którego ma być ona wstawiona 
Odpowiedź: 
Tak, szafka łazienkowa powinna być w całości lakierowana. 
 
 
Pytanie:  
Zamawiający w Załączniku nr. 1( Zadanie 5 Meble laboratoryjne) do SIWZ „ Opis przedmiotu 
zamówienia, Wymagania zamawiającego” odnośnie „ Blaty z litej ceramiki technicznej” jasno 
precyzuje jaka powinna być grubość blatów ceramicznych. „ Grubość ceramiki z integralnym 
podniesionym obrzeżem powinna wynosić 25 mm +/ 1 mm ( +7 mm podniesione obrzeże )  
Jednocześnie w Załączniku nr. 1 ( Zadanie 5 Meble laboratoryjne) do SIWZ „ Opis przedmiotu 
zamówienia” w tabeli, w punkcie 1 i 1.1 opisuje blat z ceramiki monolitycznej o grubości 20 mm. Czy 
zatem wpisaną grubość 20 mm, należy traktować jako omyłkę pisarską i blaty opisane w punkcie 1 i 
1.1 tabeli powinny posiadać grubość 25 mm? 
Odpowiedź: 
Tak, wpisaną grubość 20mm należy traktować jako omyłkę pisarską i blaty opisane w punkcie 1 i 1.1 
tabeli powinny posiadać grubość 25 mm 
 
 
Pytanie:  
Zamawiający szczegółowo opisał wymagania dla dygestoriów w zakresie wymiarów tj. 1200 x 930 x 
2420 mm  wraz z certyfikatami i badaniami które są  przypisane dla jednego z producentów polskich 
prosimy również o dopuszczenie  rozwiązań technicznych  poniżej wskazanych wymiarów tj. 
Dygestorium laboratoryjne o wym.(szer. X gł. X wys.) 1200 x 930 mm  x2420 mm    
tolerancji wymiarowej +/ - 3 % 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostawę dygestoriów o wymiarze 1200x930x2420 mm z tolerancją 
wymiarową +/-3% przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. 
 
 
 



Pytanie:  
Prosimy również o dopuszczenie dygestoriów które posiadają certyfikat  wraz sprawozdaniem z 
badań wydane przez akredytowane laboratorium z normami 14175 - Część 2: Wymagania 
bezpieczeństwa i zdolność działania oraz  zgodnego z normami 14175 -  Część 3: Rodzaje metod 
badań  ponieważ istotne czy dygestoria są bezpieczne przy jego użytkowaniu  jest ważne czy 
dygestoria są bezpieczne pod kątem norm 14175 – część 2 i 3  
Nie ma potrzeby wymagań na tą część  14175-1 ponieważ dygestoria  nie są badane pod katem 
bezpieczeństwa  . Jest to norma Wyciągi laboratoryjne  14175 -- Część 1: dotyczy jedynie 
słownictwa  wprowadzającego jedynie definicję dla dygestoriów 
Istotne jest iż aby dygestorium było bezpieczne i było przebadane pod katem norm PN EN 14175- 
cześć 2 i 3  - prosimy o dopuszczenie  zgodnie z tymi normami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby każde dygestorium posiadało certyfikat zgodności z normą PN-EN 
14175-1,2,3,6 wydany przez niezależne i akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze i 
wymaga, aby wyniki z badań potwierdzały minimalne parametry opisane w SIWZ. 
 
 
 
Pytanie:  
W związku z tym iż wywołane dygestoria w SIWZ nie posiadają  systemu  systemu VAV  prosimy o 
anulowanie  wymagań dla dygestoriów na zgodność z normą 14175- cześć 6  ponieważ dygestoria 
które są opisane w SIWZ  nie posiadają dodatkowego wyposażenia  w postaci   systemu VAV   . -  
Regulacja przepływu powietrza ze zintegrowanym serwerem   lub wentylatorami znajdującymi się na 
wyposażeniu budynku .  Wg SIWZ nie ma takiej informacji  - wnosimy zatem o wykreślenie tych 
wymagań 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby każde dygestorium było dostosowane do standardu PN-EN 14175-6, 
pomimo, iż na obecnym etapie nie przewidział montażu systemu VAV. Zamawiający ze względu na 
chęć ograniczenia w przyszłości kosztów związanych z zapotrzebowaniem budynku na energię jak i 
ochronę środowiska nie wyklucza możliwości dokupienia do każdego dygestorium odpowiednich 
elementów realizujących zmienny przepływ powietrza przez komorę dygestorium. Zamawiający 
podtrzymuje zapis SIWZ ze względu na to, że w przypadku otrzymania urządzeń nie przebadanych 
pod kontem PN-EN 14175-6 nie miałby żadnej możliwości ich bezpiecznej rozbudowy. 
 
 
Pytanie:  
Zamawiający informuje  iż praca dla roboczego otwarcia okna ( zasuwy ) i przepływu powietrza  nie 
może być większa niż  500 m3/h dla dygestorium o szerokości 1200 mm  a nie podaje jaka jest moc  
wentylatorów  na wyposażeniu budynku obsługującego dygestoria  i nie podaje jakie są przyjęte 
opory przy dobranym dygestorium  określane w jednostkach  np.  Δp  Zgodnie z zasada doboru 
parametrów wyciągowych dygestoriów należy podać np.  Δp=…. Pa    
wnosimy o dopuszczenie dygestoriów które  są przebadane pod kątem normy  14175 – cz. 3  i 
posiadają takie sprawozdanie z badań wydane przez akredytowana jednostkę badawczą  które 
posiadają inne parametry  niż 500 m3/h i o dopuszczenie  przepływu  nie większego niż 950 m3/h 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział, że każde prawidłowo wykonane dygestorium, które posiada wskazany 
certyfikat będzie stanowiło pomijalny opór dla wentylatora, dlatego chcąc nie ograniczać konkurencji 
parametrem mało istotnym nie postawił dodatkowych wymagań dotyczących spadku ciśnienia 
generowanego przez dygestoria. Zamawiający zapewni odpowiednie parametry wentylacji, tak by 
zagwarantować przepływy przez komory dygestoriów nie większe niż 500m3/h dla dygestorium o 
szerokości 1200mm. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie:  
Wymaga się, aby wartości stężenie gazu wskaźnikowego podczas badań nie było większe niż 
standardowa wartość ϕ (SF6) =0,7ppm (pkt 5.3 i 5.4 normy PN EN 14175-3). Analizując przywołane 
parametry stężenia gazu wzorcowego użytego do badania, nie ma w treści normy stwierdzenia 
standardowa wartość gazu badawczego. Jeżeli zamawiający wymaga aby dygestoria spełniały 
wymagania normy PN EN 14175- 3, to zrozumiałe jest, że producent dygestorium  otrzymał taki 
certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę , że zapisy normy w części 3 są spełnione w 



całym zakresie. Dlatego uważamy że wystarczającym dla zamawiającego jest fakt, że dygestorium 
spełnia zapisy normy PN EN 14175 część 3, gdzie przywołane parametry mieszczą się w granicach 
obowiązującej normy. W nawiązaniu do naszych pytań od 1 do 5  wnosimy o dopuszczenia 
dygestoriów  z tolerancją wymiarową 3 % dotyczące wymiarów oraz  certyfikatu na zgodność z 
normą 14175 – 2  oraz sprawozdania z badań wydane przez jednostkę akredytowaną w zakresie 
normy 14175- cześć 2 i 3  oraz dopuszczenie dygestoriów z wydajnością przepływu nie większego  
niż 950 m3/h i  wskaźnika wartość ϕ (SF6) =ppm  zgodnego  z badaniami wydanego dla danego 
producenta  dygestoriów . 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostawę dygestoriów z tolerancją wymiarową +/-3% przy zachowaniu 
wszystkich pozostałych parametrów.  Ze względów  bezpieczeństwa Zamawiający podtrzymuje 
wymagania zawarte w SIWZ 
 
 
Pytanie:  
Prosimy o dopuszczenie blatów z konglomeratu kwarcowo – granitowego w zamian blatów z granitu 
Odpowiedź: 
Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuszcza blaty z konglomeratu kwarcowo – granitowego. 
 
 
Pytanie:  
w postępowaniu nr WCH.2420.13.2017.HS żądacie Państwo, jako dokumentu uzupełniająco 
zaświadczeń ZUS i Urzędu Skarbowego stwierdzającego brak zobowiązań w stosunku do tych 
instytucji. Jednocześnie każdy z oferentów ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie, że na dzień 
składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie z 
wymogami zawartymi w odpowiednich Ustawach. Jest to powielanie tych samych dokumentów, gdyż 
jednym w warunków złożenia oświadczenia o braku wykluczenia jest brak zaległości w stosunku do 
Skarbu państwa. Informuje ponadto, że uzyskanie zaświadczenia w ZUS jest stosunkowo prostym 
przedsięwzięciem, natomiast wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego jest płatne, a czas jego 
wydania może wynieść nawet 14 dni roboczych. 
Proszę zatem o modyfikację treści SIWZ w tym zakresie i wprowadzenie oddzielnego oświadczenia 
oferentów dotyczącego braku zaległości w stosunku do instytucji Skarbu Państwa pod groźbą kary za 
składanie fałszywych oświadczeń lub zamiennie złożenie stosownych zaświadczeń, jeżeli ktoś z 
oferentów takie dokumenty posiada. 
Odpowiedź: 
Proszę o dokładne zapoznanie się z zapisami SIWZ, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
„W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków do oferty każdy wykonawca musi 
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym  w załączniku nr 3 
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”  
 
„Działając na podstawie art. 24aa 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający dokona oceny ofert a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu” 
 
„Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 
…2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 



3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
….” 

 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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