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Uczestnicy postępowania 

KP-272-PNK-96/2020 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie Opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 

Dostawa komory starzeniowej 
 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-09-03 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie Opisu 

przedmiotu zamówienia dla części 1 Dostawa komory starzeniowej, w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę komory 

starzeniowej oraz 2 piecy komorowych z podziałem na 3 części na potrzeby Wydziału 

Budownictwa i Architektury oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o polu ekspozycji 25x46cm?  

Odpowiedź 

Tak Zamawiający dopuszcza urządzenie o polu ekspozycji 25x46 cm. 

Pytanie 2 

W przypadku komór wyposażonych w lampy ksenonowe nie podaje się zakresu temperatury dla testu 

kondensacji, gdyż nie ma możliwości przeprowadzenia testów kondensacji w komorach 

wyposażonych w lampy ksenonowe. Podany zakres temperatury wskazuje na komorę wyposażoną 

w lampy fluorescencyjne natomiast wskazane normy wymagają urządzenia wyposażonego w lampy 

ksenonowe. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie temperatury powietrza w komorze 

35-55°C dla cyklu z naświetlaniem oraz zakresie temperatur czarnego wzorca BST 50-100°C dla 

cyklu z naświetlaniem? 

Odpowiedź 

Tak, urządzenie o zakresie temperatury powietrza w komorze 35-55°C dla cyklu z naświetlaniem oraz 

zakresie temperatur czarnego wzorca BST 50-100°C dla cyklu z naświetlaniem jest dopuszczalne 

przez zamawiającego. 
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Pytanie 3 

Proszę o sprecyzowanie jakie warunki ma symulować dostarczony filtr optyczny. Czy zamawiający 

wymaga aby dostarczony filtr optyczny był niestarzejący się (nie wymagał okresowej wymiany) 

tj. by jego charakterystyka i właściwości nie zmieniały się wraz z upływem czasu?  

Odpowiedź 

Filtr optyczny powinien być niestarzejący lub dopuszcza się filtr starzejący z możliwością okresowej 

wymiany u dostawcy/producenta. 

Pytanie 4 

Natężenie promieniowania w komorze oraz temperatura czarnego wzorca muszą być kalibrowane by 

zapewnić stałość warunków, a co za tym idzie powtarzalność otrzymywanych wyników. Czy 

zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w zewnętrzne czujniki do kalibracji 

(z certyfikatem zgodnie z ISO 17025) temperatury czarnego wzorca oraz natężenia promieniowania?  

Odpowiedź 

 

Tak, Zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w zewnętrzne czujniki do kalibracji 

(z certyfikatem zgodnie z ISO 17025) temperatury czarnego wzorca oraz natężenia promieniowania. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający wymaga by urządzenie umożliwiało kontrolę natężenia promieniowania w zakresie 

20-125 W/m2 dla punktu kontroli TUV (300-400nm)? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wymaga by urządzenie umożliwiało kontrolę natężenia promieniowania w zakresie 

20 – 125 W/m2 dla punktu kontroli TUV (300 – 400nm). 

 

Pytanie 6      

Zamawiający nie specyfikuje minimalnego czasu świecenia lamp ksenonowych co ma wpływ na 

koszty eksploatacji urządzenia. Czy zamawiający wymaga by lampa miała żywotność 3000 godzin dla 

typowych nastaw natężenia promieniowania dla testów starzeniowych tj. 75W/m2 przy punkcie 

kontroli TUV? 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie wymaga by lampa miała żywotność 3000 godzin dla typowych nastaw 

natężenia promieniowania dla testów starzeniowych tj. 75W/m2 
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