Odpowiedzi na pytania z dnia 06.10.2020 r. zadane w ramach
postępowania nr LI-20.07-02 na realizację zamówienia w postaci
komory klimatycznej
W odpowiedzi na pytania z dnia 06.10.2020r. w związku z zapytaniem ofertowym
realizowanym w ramach projektu pn. „Innowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced 450
MHz dla systemów łączności krytycznej”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla
Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, firma
IT Partners Telco Sp. z o.o. przedstawia odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu
postępowania:
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną z zakresem pracy od 10 do 98%
wilgotności względnej? Zejście poniżej 10% wilgotności względnej wymaga zastosowania
specjalistycznej aparatury, która jest bardzo kosztowna. Jest to bardzo rzadko stosowane
rozwiązanie.
Odpowiedź: Zakres wilgotności względnej od 5 do 95% powinien być wspierany przez
urządzenie również poprzez zastosowanie dodatkowych, dostępnych modułów, których nie
należy wliczać w cenę. Z tego względu Zamawiający dopuści komorę klimatyczną z zakresem
pracy od 10 do 98% wilgotności względnej.
Pytanie nr 2: Proszę o określenie jaka ilość półek jest wymagana i z jakiego materiału
powinny być wykonane. Urządzenie standardowo dostarczane jest z 1 półką drucianą ze stali
nierdzewnej.
Odpowiedź: Wymagana ilość półek wynosi 4, a preferowany materiał wykonania to stal
nierdzewna.
Pytanie nr 3: Czy port dostępu o średnicy 50mm, umiejscowiony z lewej strony urządzenia
będzie wystarczający?
Odpowiedź: Tak, dodatkowym rozwiązaniem może być port po prawej stronie o średnicy
100 mm.
Pytanie nr 4: Do prawidłowej pracy urządzenia niezbędna jest praca ze źródłem wody
demineralizowanej, która powinna być podłączona bezpośrednio do komory klimatycznej.
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Czy posiadacie Państwo taki system, czy może bezwzględnie powinien zostać dostarczony
wraz z urządzeniem?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada systemu systemu demineralizacji wody. Jeśli jest on
wymagany do pracy urządzenia to powinien zostać dostarczony wraz z urządzeniem.
Pytanie nr 5: Czy cena urządzenia obejmuje samą dostawę, czy wymagacie Państwo, aby w
cenie został ujęty montaż oraz instalacja?
Odpowiedź: Dostawa urządzenia powinna być zawarta w jego cenie. Usługa montażu i
instalacji powinna zostać przedstawiona jako dodatkowa opcja.
Pytanie nr 6: Z uwagi na dużą masę samego urządzenia - czy miejsce docelowe jest do tego
przystosowane oraz proszę o określenie drogi wniesienia, tj. piętro budynku, schody lub
winda mieszcząca urządzenie i mogąca udźwignąć do 400kg, progi na drodze lub inne
przeszkody. Czy jesteście Państwo w stanie we własnym zakresie dokonać wniesienia, czy ma
być ono uwzględnione w wycenie?
Odpowiedź: Miejsce docelowe umieszczenia komory jest przystosowane. W przypadku
dostarczenia komory na palecie, wniesienie nie jest konieczne ze względu na jej
umiejscowienie na parterze (brak przeszkód w postaci schodów, progów itp.). Wniesienie
komory nie powinno zostać uwzględnione w wycenie.
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