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Wykonawcy 

(informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego ) 

 

Dotyczy:  „Dostawa mebli laboratoryjnych na potrzeby wyposażenia 

laboratorium izotopów kosmogenicznych dla Instytutu Nauk Geologicznych 

Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. „ 

 

Znak postępowania DWNZKŚ.2710.8.2020.MP 

 

INFORMACJA NR  3 -   WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA 

 
1. Pytanie nr 1 

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia odnośnie opisu dygestoriów 1200 i 1500 – 

w obu konstrukcja komory roboczej (jak rozumiemy wewnątrz) powinna być wyklejona 

ceramiką lita wielkogabarytową, następnie poniżej widnieje opis „wnętrze komory 

roboczej wyklejone polipropylenem 2 mm”. Jakim materiałem ma zostać wyłożone 

wnętrze komory roboczej, ponieważ oba te opisy się wykluczają. Proszę o sprostowanie. 

Odpowiedź  

Wnętrze komory roboczej ma zostać w całości wyklejone polipropylenem 2 mm, zatem bez 

użycia ceramiki litej (błąd w opisie przedmiotu zamówienia). 

2. Pytanie nr 2 

Zwracam się także z prośbą o udzielenie informacji z jakiego materiału ma być wykonany 

blat do obydwu dygestoriów? 

Odpowiedź  

Blaty muszą zostać wykonane w całości z polipropylenu. 

3. Pytanie nr 3 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań co do bezpieczeństwa dygestoriów, co powinno 

być najważniejszą cechą tych urządzeń. Z racji tego, że na rynku istnieje wiele 

dygestoriów, które nie spełniają podstawowych wymogów bezpieczeństwa, czy 

Zamawiający wymaga aby każde dygestorium posiadało certyfikat zgodności z normą PN-

EN 14175-1,2,3 wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium 

badawcze, który potwierdza bezpieczną pracę urządzenia tj. uzyskanie wartości 

uśrednionej maksymalnej ilości gazów wskaźnikowych wydostających się poza komorę nie 

większej niż 0,65 ppm,  przy przepływie nie większym niż 500 m3/h  dla szerokości 

urządzenia 1200 mm, oraz nie większym niż 750 m3/h dla dygestorium 1500 mm? Brak 



 

 
 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA 
ŚRODOWISKA 

 
DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA 
ŚRODOWISKA 
ul. Cybulskiego 30 
50-205 Wrocław 
tel. +48 71 375 92 72 | +48 71 375 92 74 
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl | www.wnoz.uni.wroc.pl 

jakichkolwiek wymagań w tym zakresie może  spowodować dostawę  urządzeń o bardzo 

niskich parametrach. 

Odpowiedź  

Wszystkie informacje zawarto w opisie oferty 

4. Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający ze względu na instalacje elektryczne w dygestoriach ( gniazda 

elektryczne)  wymaga dostarczenia raportu z badań wydanego przez akredytowane w tym 

zakresie laboratorium badawcze  potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 61010-

1:2011, co najmniej z punktem 6, 7 i 11,  dla koryt elektrycznych, potwierdzający ich 

bezpieczną pracę. 

Odpowiedź  

Wszystkie informacje zawarto w opisie oferty. 

 
5. Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących mebli 

laboratoryjnych wymaga przedstawienia certyfikatów zgodności, wystawionych przez 

niezależne, akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze potwierdzające 

spełnienie norm: PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006 oraz PN-EN 16121+A1:2017-11? 

Odpowiedź  

Wszystkie informacje zawarto w opisie oferty. 

 

6. Pytanie nr 6 

Zamawiający w opisie technologii wykonania dygestoriów 1200 i 1500 opisał: „ 

konstrukcja komory roboczej z płyty 25mm, wnętrze wyklejone ceramiką”, jednocześnie 

w tym samym opisie widnieje zapis: „ wnętrze komory roboczej wyklejone 

polipropylenem 2 mm”. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonane 

wnętrze komory roboczej dygestorium? 

Odpowiedź  

Wnętrze i blat dygestorium należy wykonać z polipropylenu. 

 

Informację przekazała: 

       mgr Magdalena Pisarska  


