
oDPowIEDZI NA ZAPYTANIA Do ZAPYTANIA oFERTowEGo NA sTRoNĘ INTERNEToWĄ

oznaczęrię sprawy: FZ - Il5194/AJll9 Katowice, dn. 17.07.2019 r.

Dotvczv: zapvtania ofertowego na dostawe zestawu wyciagowego - dvgestorium (1 zestaw)

W zvłiązl<:tlzęzłoŻęnięmprzłz jednązftmzapytan do w/w ,,zapytaniaofertowego'' Zamawiający odpowiada:

Pvtania firmy:

,,l. Zamawiający określił, zę )'Wmagane jest dygestorium do ogólnych prac chemicznych, certyfikowane
zgodnie znotmąEN 14175-2'3 otaz7 "'
Proszę o okreŚlęnię jakiego certyfikatu Państwo oczekujecie? Kto ma być wystawcą tęgo certyfikatu? Jakie
kwalifikacje na posiadać wystawca tego certyfikatu?

2. Zamautiający określił, Żę ,,Wmagane jest dygestorium do ogólnych prac chemicznych, certyfikowane
zgodnie znormą EN 14175-2,3 oraz7 ".
Cześć 7 nofiny EN 14175 doĘczy wyciągów laboratoryjnych (dygestoriów) specjalnego przęznaczania. Norma
precyzuje wymagania do róanych typów dygestoriów specjalnego przeznaczania w zalęŻności od prowadzonych
w nich ptac orazwządzeń dc nich podłączonych.
W kontękście, Że zamawiający okreŚlił, że zamawia ,,dygestorium do ogólnych prac chemicznych'' prosimy o
spręcyzowanie jakie prace będą wykonywane w danym dygestorium.
Aby urządzenie było zgodne z wymogami siódmej części normy naleŻy uwzględnić w jego konstrukcji specjalne
jego przeznaczanie. Nie mozna bowięm zaofęrować ogólnego dygestorium zgodnego z siódmą częścią nonny
gdyŻnie miał by to Sensu.
Czy Żądnie tego certyfikatu j:st uzasadnionę ?''

Odpowiedzi Zamawia iacego:

- odp. na pytanie 1 : zgodnie z informacjami z zapylania ofertowęgo, załącznik nr 3, pkt 5 (str. 3): dygestorium
ma posiadać zaświadczęnie, wystawionę przęz nięzalęŻne od producenta laboratorium akredytowane, z
przeprowadzonego badania 4odności znormą EN 14l75 cz.2 ,3 i7.

- odp. na pytanie 2:
Zamawiający informuje, Że prace wykonywane w dygestorium będą obejmowały ptacę z substancjami
szkodliwymi, Żrącymi (w tym stęzonymi kwasami) oraz wysoką temperaturą. Dygestorium powinno spełniać
lvymóg nonny 1417 5 cz. 2,3 oraz 7 , pot:wierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przęz niezalęŻne
od producenta akredytowane laboratorium.

Biorąc pod uwagę powyższe pytania i odpowiedzi. Zamawiający przędfuża termin składania ofert do:
19.07 .2019 r.

ZpowaŻaniem,
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