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Nr ogłoszenia: 185182 – 2011

Zestaw  urządzeń  laboratoryjnych  (dygestoria,  destylarka,  komora  laminarna  plus  palnik, 
myjka ultradźwiękowa, autoklaw, pH-metr z jonometerm i zestaw elektrod jonoselektywnych, 
agregat  -  akumulatorowy  układ  podtrzymywania  napięcia  o  mocy  10  kVA)  –  dostawa, 
instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. „Ochrona ex-situ 
dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” 

ODPOWIEDZI

Dotyczy : część 1 - dygestorium – 2 sztuki :

Zapytanie:

Czy ze względu na bezpieczeństwo pracy dygestorium powinno być wykonane całkowicie  
bez  użycia  materiałów  drewnopochodnych  (nie  dopuszcza  się  elementów  z  drewna,  
laminatu, sklejki, mdf, itp.) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dygestorium było wykonane całkowicie bez użycia materiałów  
drewnopochodnych. Dygestorium ma mieć konstrukcję stalową.

Zapytanie:

Czy  Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  katalogu  z  fotografiami  dygestorium  
stanowiącym przedmiot zamówienia oraz jego Dokumentacji Techniczno Ruchowej w celu  
łatwego sprawdzenia oferowanych parametrów technicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga Dokumentacji Techniczno Ruchowej.
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Zapytanie:

Czy ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, w celu zapewnienia jakości  i  trwałości  
zamawianego  dygestorium  oraz  potwierdzenia  bezpieczeństwa  pracy  Użytkownika  w  
laboratorium,  Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  kopii  ważnego  certyfikatu  
systemu  zarządzania  jakością  producenta,  czyli  certyfikatu  spełniania  wymagań  
odpowiedniej  Polskiej  Normy  dotyczącej  systemów  zapewniania  jakości  w  zakresie  
projektowania,  produkcji,  dostarczania  i  serwisowania  mebli  laboratoryjnych,  wydany  
przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów  
zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny  
zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga oznaczenia CE dotyczącego zamawianego produktu.

Zapytanie:

Czy Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi normami w Polsce dotyczącymi bezpiecznej  
pracy  z  digestorium,  chce,  aby  digestorium  spełniało  wymogi  normy  DIN  12924,  czyli  
oferent musi załączyć do oferty odpowiedni protokół z badań stężenia gazu wzorcowego  
przed oknem dygestorium,  przeprowadzonych zgodnie  z  normą DIN 12924,  badania  te  
muszą  zostać  przeprowadzone  przez  niezależne  laboratorium,  zaś  protokół  musi  
potwierdzać zgodność dygestorium z tą normą w tym zakresie ?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wymaga  protokołu  z  badań  stężenia  gazu  wzorcowego  przed oknem  
dygestorium, przeprowadzonych zgodnie z normą DIN 12924.

Zapytanie: 

Czy  Zamawiający  wymagając  testów  na  obowiązująca  normę  dotycząca  digestoriów  
EN14175, chce , aby do oferty dołączony został atest przeprowadzenia badania zgodnie z  
tą  normą   digestorium  przez  niezależne  akredytowane  laboratorium  na  zlecenie  
producenta dygestorium ?

Odpowiedź

Zamawiający  wymaga  aby  do  oferty  dołączony  został  atest  przeprowadzenia  badania  
zgodnie z normą EN14175.



Zapytanie:

Czy Zamawiający posiada szyb wentylacyjny z wentylatorem, jego min. wydajność , dla  
prawidłowej pracy dygestorium o opisanej szerokości musi wynosić 540 m3/h ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada odpowiedni szyb wentylacyjny do podłączenia dygestorium.

Zapytanie:

Czy Zamawiający, czy też Oferent, ma  wpiąć dygestorium (przyłączyć rurą z wybranego  
materiału  :  ze  stali  nierdzewnej  lub  kwasoodpornej  ;  aluminium ;  itp.)  do  istniejącego  
wylotu wentylacji mechanicznej ? Jeśli ta usługa jest po stronie Oferenta to proszę podać  
umiejscowienie i średnicę wychodzącego zakończenia kanału z wentylacją mechaniczną w  
porównaniu  do  miejsca  ,  gdzie  ma  stanąć  digestorium,  w  celu  kalkulacji  kosztów  
materiałów (rura, redukcje, itp.) ? 

Odpowiedź:

Zamawiający  wymaga,  aby  to  Oferent  wpiął  dygestorium  do  istniejącego  wylotu  
wentylacji. Zamawiane dygestorium ma zastąpić zużyte dygestorium. Ma tu zastosowanie  
typowy wylot o przekroju prostokątnym 21 x 35 cm i należący do urządzenia.

Zapytanie:

Czy Oferent ma posiadać odpowiednie uprawnienia, aby  po montażu dygestorium, zbadać  
odpowiednim przyrządem prędkość przepływu powietrza w dygestorium (czy wentylator  
Zamawiającego zapewnia odpowiedni przepływ dla prawidłowego działania dygestorium)  
i wystawić odpowiednie zaświadczenie tego dotyczące ?

Odpowiedź:

Oferent powinien mieć odpowiednie uprawnienia (jeżeli takie są wymagane przy montażu  
dygestorium), który zademonstruje prawidłowe działanie urządzenia.

Zapytanie:

Czy zapis „Pod blatem zamykane szafki” oznacza, że szafki mają posiadać fronty ?

Odpowiedź:

Tak, szafki mają posiadać fronty.

Zapytanie:

Czy urządzenie może posiadać zasilanie 230 V , 50 Hz , pasujące do zasilania sieciowego  
220V, 50 Hz ?



Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  urządzenie  posiadające  zasilanie  230  V  ,  50  Hz  ,  pasujące  do  
zasilania sieciowego 220V, 50 Hz.

Zapytanie:

Czy ze względu na odporność i  bezpieczeństwo pracy Zamawiający wymaga ,  aby  blat  
ceramiczny w dygestorium był  wykonany z  bezpiecznej  dla zdrowia człowieka ceramiki  
monolitycznej  chemoodpornej  i  odpornej  na  zabarwienia  o grubości  ze  zintegrowanym  
podniesionym  obrzeżem  min.  28  mm,  ceramika  musi  posiadać  Świadectwo  z  Zakresu  
Higieny Radiacyjnej PZH wystawione przez laboratorium akredytowane (należy dołączyć  
do oferty), Atest Higieniczny PZH, wystawiony przez laboratorium akredytowane (należy  
dołączyć  do  oferty)i  Świadectwo  Jakości  Zdrowotnej  PZH  wystawione  dla  płyt  
ceramicznych przeznaczonych do wykładnia (produkcji) laboratoryjnych blatów roboczych i  
wydane przez laboratorium akredytowane (należy dołączyć do oferty) - dla 9 kolorów, z  
dokumentu  musi  wynikać,  jakich  kolorów  on  dotyczy.  Ceramika  monolityczna  musi  
spełniać  normę  EN  14411  (ISO  13006)  w  zakresie  odporności  chemicznej,  udarności,  
wytrzymałości  na  zginanie  i  rozciąganie,  mrozoodporności,  rozszerzalności  termicznej  i  
odporności na szok termiczny, zaś jej powierzchnia normę EN 87 lub EN 14411 (ISO 13006)  
w zakresie odporności na zadrapanie i zaplamienie – potwierdzone dołączonymi do oferty  
dokumentami  wystawianymi  przez  niezależne  laboratorium  akredytowane.  W  celu  
potwierdzenia spełniania normy EN 14411(ISO 13006), do oferty należy dołączyć raporty z  
badań  (zawierające  opis  próbki,  wykonanego  badania  i  wyniki  pomiarów  i  metodę  
badania),  wykonanych  przez  niezależne  i  akredytowane  laboratorium  badawcze:  
odporności chemicznej powierzchni badanej wg EN 10545-13, udarności  badanej  wg EN  
10545-5 i wytrzymałości mechanicznej na zginanie i rozciąganie badanej wg EN 10545-4,  
mrozoodporności  (co  najmniej  100  cykli  badania)  badanej  wg  EN  10545-12,  liniowej  
rozszerzalności termicznej badanej wg EN 10545-8, odporności na szok termiczny, badanej  
wg EN 1-545-9. W celu potwierdzenia spełniania normy EN 87 przez powierzchnię blatów,  
do  oferty  mają  być  dołączone  raporty  z  badań  (zawierające  opis  próbki,  wykonanego  
badania i wyniki pomiarów), wykonanych przez niezależne i akredytowane laboratorium  
badawcze: odporności na zadrapanie badanej wg EN 101 oraz odporności na zaplamienie  
(plamy  zmywalne  wodą  bieżącą:  zieleń  chromowa,  roztwór  alkoholowy  jodu,  oliwa  )  
badanej wg EN 10545-14 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga blatu ceramicznego.

Zapytanie:

Czy  puszka  elektryczna  lub  gniazdo  elektryczne  oraz  instalacja  wod-kan  (odpływ  oraz  
zaworki  wody)  znajdują  się  miejscu  ,  gdzie  ma  stanąć  dygestorium  (najlepiej  w  jego  
obrysie) ?



Odpowiedź:

Gniazdo  elektryczne,  instalacja  wod-kan  znajdują  się  miejscu  ,  gdzie  ma  stanąć  
dygestorium, ale nie w jego obrysie.

Dotyczy - część 2 - destylarka :

Zapytanie:

Czy destylarka może być wisząca na ścianie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza destylarkę wiszącą na ścianie.

Zapytanie:

Czy wydajność może wynosić 3,5 l/h ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści destylarki o wydajności 3,5l/h. Wymagana jest wydajność 4-5l/h.

Zapytanie:

Czy elementy wchodzące w kontakt z woda mogą być wykonane ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  dopuści  destylarki,  której  elementy  wchodzące  w kontakt  z  wodą  są  
wykonane ze stali nierdzewnej.

Dotyczy - część 3 - komora laminarna z palnikiem :

Zapytanie:

Czy  komora  laminarna  może  mieć   szerokość  zewnętrzna  1290  mm,  a  głębokość  
zewnętrzną 800 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1290 mm i głębokości  
zewnętrznej 800 mm.



Zapytanie:

Czy urządzenie może posiadać zasilanie 230 V , 50 Hz , pasujące do zasilania sieciowego  
220V, 50 Hz ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komory laminarne posiadające zasilanie 230 V , 50 Hz , pasujące  
do zasilania sieciowego 220V, 50 Hz.

Zapytanie:

Czy oferowany palnik gazowy ma być przystosowany do podłączenia przez Zamawiającego  
do  instalacji  gazu  ziemnego  oraz  propan-butan  z  butli,  czy  ma  posiadać  możliwości  
zapalania poprzez włącznik, sensor ruchu, pedał ?

Odpowiedź:

Oferowany palnik gazowy ma być przystosowany do podłączenia przez Zamawiającego do  
butli z propan-butan. Ma posiadać możliwość zapalania poprzez pedał.

Zapytanie:

Czy komora laminarna ma posiadać zawór gazu (ziemnego , czy propan – butan z butli) ,  
do którego można podłączyć palnik ?

Odpowiedź:

Tak, komora laminarna ma posiadać zawór gazu do którego można podłączyć palnik.

Zapytanie:

Czy komora powinna mieć panel sterowania typu dialogowego w języku polskim ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga panelu sterowania typu dialogowego w języku polskim.

Zapytanie:

Czy komora powinna mieć funkcja aktywnego wyczekiwania na pracę przy zmniejszonej  
prędkości nawiewu (stand-by)  ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie  wymaga funkcji  aktywnego wyczekiwania na pracę przy zmniejszonej  
prędkości  nawiewu  (stand-by).  Komora  ma  posiadać  możliwość  regulacji  prędkości  
przepływu powietrza.

Zapytanie:



Czy komora o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 1270 x 1050 mm (szer. x gł.) spełni  
oczekiwania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści urządzenia o ww wymiarach zewnętrznych (ze względu na zbyt  
dużą głębokość).

Zapytanie:

Czy oświetlenie fluorescencyjne o natężeniu wynoszącym min. 1000 lux będzie dla Zama-
wiającego wystarczające?

Odpowiedź:

Tak.  Oświetlenie  fluorescencyjne  o  natężeniu  wynoszącym  min.  1000  lux  będzie  dla  
Zamawiającego wystarczające.

Zapytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej bez gniazda elektryczne-
go?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  zgodzi  się  na  zaoferowanie  komory  laminarnej  bez  gniazda  
elektrycznego.

Dotyczy - część 4 - myjka ultradźwiękowa :

Zapytanie:

Czy urządzenie może posiadać zasilanie 230 V , 50 Hz , pasujące do zasilania sieciowego  
220V, 50 Hz ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  myjki  ultradźwiękowe  posiadające  zasilanie  230  V  ,  50  Hz  ,  
pasujące do zasilania sieciowego 220V, 50 Hz.

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę ultradźwiękową wyposażoną w kosz ze stali szlachetnej  
i pokrywę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową wyposażoną w  kosz i pokrywkę wykonane ze  
stali szlachetnej



Dotyczy - część 5 - autoklaw :

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z zasilaniem 400 V - 50 Hz, 3 fazy +N+G ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści autoklawu z zasilaniem 400 V - 50 Hz, 3 fazy +N+G.

Zapytanie:

• Czy Zamawiający w pkt. 9 w tabeli Parametrów technicznych miał na myśli suszenie  
próżniowe ?

• Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  z  rozwiązaniem  suszenia  sterylizowanego  
materiału  po  zakończeniu  cyklu  za  pomocą  funkcji  polegającej  na  utrzymaniu  
wsadu po skończonym procesie  w temp. 60 C w zakresie czasowym od 1 do 300  
min?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  przedstawione  w  pytaniu  nr  2,  pod  warunkiem  
obecności  programu  umożliwiającego  prowadzenie  samej  sterylizacji  bez  konieczności  
suszenia (ze względu na skrócenie czasu procesu). 

Zapytanie:

Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  z  generatorem  pary  w  komorze  sterylizacyjnej  ?  
Generator  jest  zabezpieczony  specjalną  osłoną  zabezpieczającą  przed  zabrudzeniem  i  
zanieczyszczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści urządzenia z generatorem pary w komorze sterylizacyjnej.

Zapytanie:

Czy  zamawiający  dopuści  urządzenie  bez  przyłączenia  do  zewnętrznego  komputera  
umożliwiającego kontrolę  przebiegających procesów a  z  rozwiązaniem polegającym na  
zamontowaniu drukarki archiwizującej parametry sterylizacji po skończonym procesie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści jedynie urządzenia z przyłączeniem do zewnętrznego komputera.

Zapytanie:



Czy  Zamawiający  może  sprecyzować  jakich  akcesoriów do sterylizacji  stali  nierdzewnej  
będzie wymagał?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dużych koszy oraz kilka mniejszych pojemników umożliwiających  
sterylizację drobnych narzędzi jak np. pensety czy szalki.

Zapytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu, w którym napełnianie wodą ge-
neratora pary odbywa się automatycznie dzięki specjalnej pompce w miejsce manualnego  
napełniania  wodą?  Podkreślam,  że  proponowane  wyżej  rozwiązanie  jest  zdecydowanie  
wygodniejsze dla użytkowników autoklawu oraz znacznie bardziej zaawansowane techno-
logicznie w porównaniu do obecnie wymaganego. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na urządzenie, w którym napełnianie wodą generatora pary 
odbywa się automatycznie (ze względu na brak możliwości podłączenia autoklawu do sieci  
wodociągowej). Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego możliwość manualnego  
napełniania wodą.

Zapytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw był wyposażony we wbudowaną drukarkę umoż-
liwiającą wydruk parametrów cyklu sterylizacji?

Odpowiedź:

Urządzenie  powinno  rejestrować  proces  sterylizacji.  Ewentualny  wydruk  jest  kwestią  
opcjonalną.

Zapytanie:

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli poprzez zapis „akcesoria do steryli-
zacji stali nierdzewnej”? – Proszę o podanie o jakie akcesoria chodzi i o podanie ilości akce-
soriów, które mają być dostarczone wraz z dostawą autoklawu. 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dużych koszy oraz kilka mniejszych pojemników umożliwiających  
sterylizację drobnych narzędzi jak np. pensety czy szalki.

Zapytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylizatora z możliwością ustawienia do-
wolnej temperatury sterylizacji w zakresie: od 105°C do 138°C?

Odpowiedź:



Zamawiający wymaga minimalnego zakresu pracy w przedziale 100-130°C.

Zapytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylizatora z możliwością ustawienia do-
wolnej temperatury sterylizacji w zakresie: od 105°C do 138°C, z dodatkową możliwością  
ustawienia  i  podtrzymywania  temperatury  wsadu w zakresie  temperatury  od 45°C do  
90°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga minimalnego zakresu pracy w przedziale 100-130°C. Dodatkowe 
opcje urządzenia nie będą miały wpływu na ocenę oferty.

Zapytanie:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wyposażenie autoklawu we wbudowany wy-
świetlacz graficzny LCD przedstawiający kolejne etapy cyklu sterylizacji w postaci wykresu  
będzie dla Zamawiającego wystarczające?

Odpowiedź:

Wyświetlacz  ma  pełnić  funkcję  informacyjną  i  umożliwiać  manualne  sterowanie  
urządzeniem. 

 Zapytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolno-sterujący autoklawu i wyświetlacz LCD był  
widoczny dla użytkownika również podczas otwarcia pokrywy autoklawu,  umożliwiając  
użytkownikowi  dostęp do panelu  sterowania  (umożliwiający  podgląd parametrów oraz  
możliwość ustawiania urządzenia) w czasie otwarcia urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający  wymaga  urządzenia,  w  którym  dostęp  do  panelu  sterowania  istnieje  
zarówno podczas otwarcia jak i zamknięcia pokrywy autoklawu.

Zapytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator posiadał wbudowaną w obudowę sterylizato-
ra,  niezależną i  całkowicie  oddzieloną od komory sterylizacyjnej  wytwornicę  pary (brak  
elementów grzejnych w komorze sterylizacyjnej)? Powyższe rozwiązanie właściwą pene-
trację pary, nie zmniejsza pojemności komory oraz gwarantuje podawanie pary do komory  
sterylizacyjnej pod odpowiednim ciśnieniem. Rozwiązanie takie eliminuje również nieprzy-
jemne zapachy po zakończonym cyklu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wbudowany generator pary oddzielny od  
komory sterylizacyjnej. 



Zapytanie:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający posiada źródło wody dejonizowanej potrzebnej  
do wytwornicy pary czy też wymaga dostarczenia systemu do dejonizowania wody wraz z  
dostawą autoklawu?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada źródło wody dejonizowanej.

Zapytanie:

Proszę o doprecyzowanie czy zaoferowany autoklaw  ma posiadać menu w jęz. polskim,  
zapewniające całkowitą obsługę urządzenia oraz wyświetlanie komunikatów na wyświe-
tlaczu panelu sterowania w jęz. polskim?

Odpowiedź:

Urządzenie powinno posiadać menu umożliwiające komunikację (powinno posiadać menu  
przynajmniej w języku polskim lub angielskim).

Zapytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu zasilanego prądem trójfazowym  
400V / 50Hz? Zastosowanie zasilania 230V (prąd jednofazowy) może spowodować znaczne  
przeciążenia sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na urządzenie zasilane prądem trójfazowym 400V / 50Hz.

Jednocześnie  zamawiający  informuje,  iż  powyższe  wyjaśnienia  stanowią  integralną  cześć 
SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi nie 
wpływają  na  konieczność  przedłużania  terminu  składania  ofert.  Tym  samym  nie  zostały 
spełnione  przesłanki  wynikające  z  art.  38  ust.  6  ustawy  PZP.  Dlatego  też  zamawiający 
zawiadamia  iż,  termin,  składania  ofert  pozostaje  bez  zmian,  również  miejsce  nie  ulega 
zmianie.  

Termin zadawania pytań do ww. przetargu minął dnia 15/07/2011 o godz. 15.00
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