
 
 

Toruń, 2020-03-20 
 
 
 
 
 
 
L.dz. SSM.DZP.200.40.2020 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. 
 
 

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 19.03.2020 r. pytaniem do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonego  
na nie wyjaśnienia. 
 
Pytanie: 
Zadanie4–komora laminarna – 1szt. 
Zwracam się z prośbą o określenie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia komory laminarnej czy 
komory z recyrkulatorem UV. Zgodnie z opisem przedmiotu umowy, komora ma być wyposażona 
w recyrkulator UV o wydajności >99% na 1 godzinę, a w temacie zadania użyto określenia „Komora 
laminarna”, nie podając typu komory, klasy bezpieczeństwa, oczekiwanych prędkości 
przepływów itp. definiujących komory laminarne, czyli z laminarnym przepływem powietrza. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wymaga komory do nastawiania reakcji PCR z recyrkulatorem UV o wydajności > 99% 
na 1 godzinę. 
Określenie w nazwie „komora laminarna” zostało użyte ogólnikowo do nazwania zadania. Opis 
przedmiotu zamówienia wyraźnie wskazuje na komorę do nastawiania reakcji PCR z 
recyrkulatorem UV o wydajności > 99% na 1 godzinę. 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść 
siwz w taki sposób, że w załączniku nr 1, w zadaniu nr 3 – komora laminarna wykreśla 
dotychczasowy zapis  o treści: „ 

Zadanie nr 4 – Komora laminarna 

Producent/Firma:…………………………… 

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:……………………………… 

Rok produkcji: min.2019 r. 

 
L.p. Parametry - opis Parametr wymagany Parametr 

oferowany/podać/opisać 
1 Komora o wymiarach kompaktowych, całkowitych(szer. x gł. x 

wys.) : 690-700  x 580-590 x 550-560 mm fabrycznie nowa 
TAK  

2 Materiał ścianek:  
tył: stal nierdzewna,  
boki: stal z odporną na chemikalia  powłoką proszkową lub 
szklaną,  
front: szkło 
materiał powierzchni roboczej stal nierdzewna z obszarem 

TAK  



roboczym szerokości ok.650mm, odporna na działanie 
środków dezynfekcyjnych 

3 Lampa UV otwarta 1 x 25 W, z funkcją bezpiecznego wyłączania 
przy otwartym ekranie  
z licznikiem czasu pracy UV 

TAK  

4 Promieniowanie UV, bez ozonu TAK  
5 Cyfrowe ustawienie czasu bezpośredniej ekspozycji na UV 1 

min – 24godzin  
TAK  

6 Lampa światła dziennego do oświetlenia blatu roboczego  TAK  
7 Recyrkulator UV o wydajności> 99% na 1 godzinę TAK  
8 Ochrona UV> 96%, folia chroniąca przed promieniowaniem UV TAK  
9 Wbudowane gniazdo zasilające  TAK  
10 Transmisja optyczna 95% TAK  
11 Waga brutto max. 45 kg TAK  
12 Nominalne napięcie robocze 100–240 V, 50/60 Hz TAK  
13 Dostarczenie oraz uruchomienie urządzenia w terminie 

uzgodnionym z zamawiającym (trwa budowa nowej siedziby 
laboratorium)  

TAK  

14 Bezpłatne szkolenia dla personelu laboratorium  TAK  
15 Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim TAK  
16 Gwarancja min.24 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, 

przegląd techniczny min.raz w roku 
TAK  

17 Przeglądy po okresie gwarancji w miejscu pracy urządzenia, 
dostępność części zamiennych minimum 10 lat 

TAK  

18 Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze od momentu 
zgłoszenia awarii  

TAK  

 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: Producent/  
model/nr katalogowy 
producenta  

1 Komora laminarna nastołowa z 
lampą UV 

Szt. 2      

„ , 
 
a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o treści: „ 
 

Zadanie nr 4 – Komora laminarna 

Producent/Firma:…………………………… 

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:……………………………… 

Rok produkcji: min.2019 r. 

 
L.p. Parametry - opis Parametr wymagany Parametr 

oferowany/podać/opisać 
1 Komora do nastawiania reakcji PCR o wymiarach 

kompaktowych, całkowitych(szer. x gł. x wys.) : 690-700  x 
580-590 x 550-560 mm fabrycznie nowa 

TAK  

2 Materiał ścianek:  
tył: stal nierdzewna,  
boki: stal z odporną na chemikalia  powłoką proszkową lub 
szklaną,  
front: szkło 
materiał powierzchni roboczej stal nierdzewna z obszarem 
roboczym szerokości ok.650mm, odporna na działanie 
środków dezynfekcyjnych 

TAK  

3 Lampa UV otwarta 1 x 25 W, z funkcją bezpiecznego wyłączania 
przy otwartym ekranie  
z licznikiem czasu pracy UV 

TAK  

4 Promieniowanie UV, bez ozonu TAK  



5 Cyfrowe ustawienie czasu bezpośredniej ekspozycji na UV 1 
min – 24godzin  

TAK  

6 Lampa światła dziennego do oświetlenia blatu roboczego  TAK  
7 Recyrkulator UV o wydajności> 99% na 1 godzinę TAK  
8 Ochrona UV> 96%, folia chroniąca przed promieniowaniem UV TAK  
9 Wbudowane gniazdo zasilające  TAK  
10 Transmisja optyczna 95% TAK  
11 Waga brutto max. 45 kg TAK  
12 Nominalne napięcie robocze 100–240 V, 50/60 Hz TAK  
13 Dostarczenie oraz uruchomienie urządzenia w terminie 

uzgodnionym z zamawiającym (trwa budowa nowej siedziby 
laboratorium)  

TAK  

14 Bezpłatne szkolenia dla personelu laboratorium  TAK  
15 Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim TAK  
16 Gwarancja min.24 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, 

przegląd techniczny min.raz w roku 
TAK  

17 Przeglądy po okresie gwarancji w miejscu pracy urządzenia, 
dostępność części zamiennych minimum 10 lat 

TAK  

18 Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze od momentu 
zgłoszenia awarii  

TAK  

 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: Producent/  
model/nr katalogowy 
producenta  

1 Komora laminarna do nastawiania 
reakcji PCR nastołowa z lampą UV 

Szt. 2      

„. 
 
Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.03.2020 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


