
 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.19.2018.RM  

Wrocław, 16 sierpnia 2018  

Zapytanie ofertowe pn.: Zadanie1: Dostawa Komory z laminarnym przepływem 

powietrza I klasy bezpieczeństwa wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników 

w zakresie obsługi dla Pracowni Białek Jądrowych Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

Zadanie 2: Dostawa Komory z laminarnym przepływem powietrza II klasy 

bezpieczeństwa wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi 

dla Pracowni Białek Jądrowych Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zadanie 3: Dostawa inkubatora CO2 wraz z instalacją oraz przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi dla Pracowni Białek Jądrowych Wydziału Biotechnologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami ) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1 ustawy. 

Informacja  nr 3 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, ze w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi zgodnie z 

zapisami zapytania ofertowego. 

Pytania od Wykonawcy : 

W nawiązaniu do specyfikacji dot. powyższego postępowania proszę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:  
 
Zadanie 2: Dostawa Komory z laminarnym przepływem powietrza II klasy 

bezpieczeństwa wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi 
dla Pracowni Białek Jądrowych  
 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach  zewnętrznych 1380x840x1450   mm 

(szer x gł x wys) przy wymiarach wewnętrznych 1230x600x700  mm (szer x gł x wys) ? Jeżeli 

Zamawiający ma wątpliwości odnośnie możliwości wprowadzenia urządzenia o przedstawionych 

powyżej wymiarach do dedykowanych pomieszczeń Wykonawca może przedstawić sposób 

wniesienia i instalacji po dokonaniu wizji lokalnej. Jeżeli nie, proszę o argumentację oraz 

umożliwienie wizji lokalnej. 



 

 

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach  zewnętrznych 1380 x 795 x 1450  mm 

(szer x gł x wys) przy wymiarach wewnętrznych 1230 x 600 x 700 mm (szer x gł x wys) ? 

Jeżeli Zamawiający ma wątpliwości odnośnie możliwości wprowadzenia urządzenia o 

przedstawionych powyżej wymiarach do dedykowanych pomieszczeń Wykonawca może 

przedstawić sposób wniesienia i instalacji po dokonaniu wizji lokalnej. Jeżeli nie, proszę o 

argumentację oraz umożliwienie wizji lokalnej. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach  zewnętrznych 1360 x 792 x 1455   mm 

(szer x gł x wys) przy wymiarach wewnętrznych 1183 x 600 x 650  mm (szer x gł x wys) ? 

Jeżeli Zamawiający ma wątpliwości odnośnie możliwości wprowadzenia urządzenia o 

przedstawionych powyżej wymiarach do dedykowanych pomieszczeń Wykonawca może 

przedstawić sposób wniesienia i instalacji po dokonaniu wizji lokalnej. Jeżeli nie, proszę o 

argumentację oraz umożliwienie wizji lokalnej. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

 Czy Zamawiający wymagając w punkcie 6 opisu technicznego szyby szczelnie zamykającej 

komorę wymaga by po zamknięciu komora posiadała szczelność aerozolową ? 

   Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby po opuszczeniu szyby nie pozostawała szczelina 

pomiędzy blatem a szybą. 

 Czy Zamawiający dopuści komorę z szybą frontową umożliwiającą wysokość roboczą 195 

mm? Jeżeli nie proszę o argumentację jakie znaczenie dla Zamawiającego ma 5 mm różnicy 

w wysokości roboczej. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści komorę z szybą frontową umożliwiającą wysokość 

roboczą 195 mm. 

 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla pkt.8 tzn. podnoszenie szyby do 

umycia lub odchylanie na teleskopach? Rozwiązania te pozwalają na wygodniejsze i 

bezpieczniejsze mycie szyby bez konieczności wchodzenia pod komorę dla wyczyszczenia 

szyby. Jeżeli nie proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla pkt.8 tzn. 

podnoszenie szyby do umycia lub odchylanie na teleskopach. 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę bez wyświetlania stanu zużycia filtrów i lampy UV ? 

Standardowo stan  zużycia jest określany czasem pracy filtrów i lampy które można 

sprawdzić w menu sterownika. Jeżeli nie proszę o argumentację oraz określenie w jaki 

sposób urządzenie ma monitorować stan zużycia filtra i lampy UV. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego – użytkownik ma mieć 

możliwość samodzielnego sprawdzenia rzeczywistego czasu pracy lampy i filtrów bez 

konieczności kontaktu z serwisem. 



 

 

 Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z blatem dzielonym na 4 równe części? Jeżeli nie 

proszę o wyjaśnienie czemu jeden z segmentów ma być szerokości min. 1/2 szerokości 

roboczej? 

Odpowiedź: Nie, gdyż łączenia blatu w centralnej części powierzchni roboczej utrudniają 

pracę. 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę z deklaracją zgodności dla II klasy wydaną przez 

producenta urządzenia? 

Odpowiedź: Tak, jeśli spełni warunki zapytania ofertowego, zwłaszcza pkt. 1. 

 Czy Zamawiający wymagając II klasy bezpieczeństwa potwierdzonej przez uprawnione 

laboratorium wymaga by była to niezależna jednostka notyfikowana np. TUV? 

Odpowiedź: Uprawnione laboratorium nie musi być jednostką notyfikowaną. 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę o głośności < 56db ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza komory o głośności < 56db 

 Czy Zamawiający uzna za parametr równoważny dla podłokietnika komorę z wlotem V-

kształnym dzięki któremu nie jest wymagane stosowanie dodatkowych podłokietników. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie uzna za parametr równoważny dla podłokietnika komorę z 

wlotem V-kształnym dzięki któremu nie jest wymagane stosowanie dodatkowych 

podłokietników. 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę z zaworem gazowym umieszczonym z prawej strony na 

tylnej ścianie, blisko ściany bocznej ? Jeżeli nie proszę o argumentację jakie znaczenie ma 

dla Zamawiającego umiejscowienie zaworu gazu na ścianie bocznej? 

Odpowiedź: Tak, jeśli nie wymaga to odsunięcia komory od ściany za nią o więcej niż 5 cm. 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę ze stali malowanej proszkowo bez pokrywania 

dodatkowymi powłokami antybakteryjnymi co jest standardem większości producentów i 

pozwoli na wystartowanie w postępowaniu większej ilości oferentów. Jeżeli nie, proszę o 

wyjaśnienia jakiego rodzaju ma to być powłoka oraz podanie jej charakterystyki. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. Komora może być 

pokryta dowolną powłoką przeciwbakteryjną o udowodnionym działaniu hamującym wzrost 

bakterii. 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę z jednym sensorem przepływu powietrza oraz może 

wyjaśnić na czym ma polegać, kompensacja temperaturowa czujnika? Jeżeli nie proszę o 

argumentację. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. Kompensacja 

temperaturowa czujnika ma zapewniać stabilne monitorowanie przepływu powietrza przy 

zmianach temperatury otoczenia. 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę z trybem stand-by bez przepływu powietrza dla 

przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych ? Jeżeli nie proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Tak, jeśli spełni warunki zapytania ofertowego. 



 

 

 Czy Zamawiający dopuszcza komorę bez cyklu szybkiej gotowości do pracy po podniesieniu 

szyby gdyż proponowane modele posiadają po uruchomieniu dodatkowy cykl autokalibracji 

wraz ze sprawdzeniem parametrów pracy dla zwiększenia bezpieczeństwa co jest 

parametrem istotniejszym i korzystniejszym dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o 

argumentację. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza brak natychmiastowej gotowości do pracy pod 

warunkiem zachowania parametru automatycznego uruchomienia wentylatora i oświetlenia 

po podniesieniu szyby (po lub przed autokalibracją). 

 Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga by na etapie realizacji zamówienia podczas 

instalacji urządzeń wszystkie czynności instalacyjne/walidacyjne były przeprowadzone  przez 

inżyniera serwisu wykonawcy  posiadającego stosowne przeszkolenie potwierdzone 

certyfikatem PCA w zakresie metrologii pomiarowej oraz  zostały wykonane za pomocą 

sprzętu pomiarowego posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez 

niezależne laboratorium ? 

Odpowiedź: Nie, montaż i instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany 

personel i zgodnie ze specyfikacją dla danego urządzenia. 

Zadanie 3: Dostawa inkubatora CO2 wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników 

w zakresie obsługi dla Pracowni Białek Jądrowych Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi   

1. Czy Zamawiający dopuszcza inkubator o pojemności 188 litrów przy wymiarach 

zewnętrznych  680 x 746 x 896 mm (szer x gł x wys)? Jeżeli nie, proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Nie, gdyż zaproponowany inkubator przekracza wysokość określoną w 

warunkach zapytania ofertowego. 

2. Czy Zamawiający dopuszcza inkubator ze stabilnością temperatury +/- 0,2stC ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza inkubatora ze stabilnością temperatury +/- 0,2stC .  

3. Czy Zamawiający zgodzi się na inkubator z zakresem pomiaru CO2 : 0,5 -20% ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na inkubator z zakresem pomiaru CO2 : 0,5 -20% 

4. Czy Zamawiający zgodzi się na inkubator ze stabilnością stężenia +/- 0,3 % ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga aby stabilność stężenia CO2 była nie gorsza niż 0,2% a 

jednolitość nie gorsza niż 0,1%. 

5. Czy Zamawiający zgodzi się na inkubator bez portu komunikacyjnego? Wykonawca może 

zapewnić niezależne urządzenie kontrolne do eksportu danych do komputera. Jeżeli nie proszę o 

argumentację. 

Odpowiedź: Nie, gdyż zamawiający dysponuje ograniczonym miejscem oraz nie chce wprowadzać 

zbędnych urządzeń do pomieszczenia hodowli komórkowych, które cechuje się podwyższoną 

czystością. 

6. Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga by na etapie realizacji zamówienia podczas 

instalacji urządzeń wszystkie czynności instalacyjne/walidacyjne były przeprowadzone  przez 

inżyniera serwisu wykonawcy  posiadającego stosowne przeszkolenie potwierdzone certyfikatem 



 

 

PCA w zakresie metrologii pomiarowej oraz  zostały wykonane za pomocą sprzętu pomiarowego 

posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez niezależne laboratorium ? 

Odpowiedź: Nie, montaż i instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel 

i zgodnie ze specyfikacją dla danego urządzenia. 

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Mgr Renata Michałowska 

  
 


