
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.21.2018.RM  

Wrocław, 16 sierpnia 2018  

 

Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa sterylizatora parowego pionowego z wyposażeniem dla 

Zakładu Patologii Komórki Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi. 

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 1 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 1: 

Prosimy  o odpowiedź na poniższe pytania: 

Pytanie nr 1 do Załącznika nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Czy Zamawiający wymaga sprężarki cichobieżnej bezolejowej? 

Odpowiedź:  Tak, dopuszczamy sprężarkę cichobieżną bezolejową. 

Pytanie nr 2  do Załącznika nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Czy Zamawiający dopuści wszystkie kosze o średnicy 360mm? 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści  wszystkie kosze o średnicy 360mm.  

Pytanie nr 3  do Załącznika nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Czy Zamawiający wymaga, aby jeden z koszy sterylizacyjnych był pełny (niezbędny do sterylizacji 

płynów). 

Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający wymaga, aby jeden z koszy sterylizacyjnych był pełny (niezbędny 

do sterylizacji płynów). 

 



 

 

Pytania od Wykonawcy 2: 

 
W nawiązaniu do specyfikacji dot. powyższego postępowania proszę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:  

1. Czy Zamawiający dopuszcza autoklaw o pojemności nominalnej 83 litry oraz użytkowej 75 litrów 
co jest parametrem korzystniejszym dla Zamawiającego oraz zwiększa konkurencyjność 
postępowania pozwalając na start większej ilości Wykonawców ? Jeżeli nie , proszę o 
argumentację. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i nie dopuszcza autoklawu o 
pojemności nominalnej 83 litry oraz użytkowej 75 l. Wymagana pojemność komory to 80l. 

 

2. Proszę o dopuszczenie autoklawu o wymiarach komory sterylizacyjnej 400 x 600mm (śr x gł) 
gdyż podane przez Zamawiającego wymiary sugerują konkretnego producenta co uniemożliwia 
start innym Wykonawcom i nie idzie w zgodzie z zasadą konkurencyjności postępowań. Jeżeli 
nie , proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i nie dopuszcza autoklawu o 

wymiarach komory sterylizacyjnej 400 x 600mm (śr x gł) 

 

3. Proszę o dopuszczenie autoklawu o wymiarach zewnętrznych 650 x 650 x 990 mm ( szer x gł x 
wys.) gdyż podane przez Zamawiającego wymiary sugerują konkretnego producenta co 
uniemożliwia start innym Wykonawcom i nie idzie w zgodzie z zasadą konkurencyjności 
postępowań. Jeżeli nie , proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i nie dopuszcza autoklawu 

o wymiarach zewnętrznych 650 x 650 x 990 mm ( szer x gł x wys.) 

 

4. Proszę o informację czy Zamawiający zamierza sterylizować wsad w hermetycznie zamkniętych 
pojemnikach a także określenie maksymalnych pojemności sterylizowanych płynów. Dla 
sterylizacji zamkniętych hermetycznie pojemników oraz dużych pojemności płynów wymagany 
jest duży zewnętrzny kompresor który zajmuje dodatkowe miejsce w laboratorium oraz generuje 
dodatkowy hałas oraz koszta. Dla pozostałych określonych przez Zamawiającego rodzajów 
wsadu wystarcza wbudowany kompresor który nie generuje dodatkowego hałasu, oraz nie 
zajmuje dodatkowego miejsca w laboratorium. 

Odpowiedź: Zamawiający zamierza sterylizować wsad w hermetycznie zamkniętych pojemnikach. 
Maksymalna pojemność sterylizowanych płynów to 21 litrów. Zamawiający wymaga  cichobieżnej 
sprężarki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

 

5. Czy Zamawiający dopuszcza autoklaw o zakresie nastawu temperaturowego dla sterylizacji 
105°C do 140°C oraz nastawem dla chłodzenia/podtrzymywania temperatury w zakresie 45-90 
°C ? Podane przez Zamawiającego zakresy sugerują konkretnego producenta co uniemożliwia 
start innym Wykonawcom i nie idzie w zgodzie z zasadą konkurencyjności postępowań. Jeżeli 
nie , proszę o argumentację oraz określenie jaki rodzaj wsadu będzie sterylizowany w zakresie 
103-104 °C oraz wytłumaczenie znaczenia parametru regulacji temperatury w podanym 
zakresie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza autoklaw  o zakresie nastawu temperaturowego dla 
sterylizacji 105°C do 140°C oraz nastawem dla chłodzenia/podtrzymywania temperatury w zakresie 
45-90 °C. 

 

6. Wnosimy o zmianę zapisu dla punktów 13 i 14 na kosz dopasowany do wymiarów komory 
sterylizacyjnej gdyż podane przez Zamawiającego wymiary sugerują konkretnego producenta 
co uniemożliwia start innym Wykonawcom i nie idzie w zgodzie z zasadą konkurencyjności 
postępowań. Jeżeli nie , proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza kosze dopasowane do wymiarów komory sterylizacji. 

 



 

 

7. Czy Zamawiający wymagając w punkcie nr.19 wszechstronnych systemów bezpieczeństwa 
wymaga również by autoklaw w miejscach narażonych na silne oddawanie ciepła (min. 
pokrywa) był pokryty specjalnym tworzywem dla ochrony użytkownika przed poparzeniem. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga by autoklaw w miejscach narażonych na silne oddawanie 
ciepła (min. pokrywa) był pokryty specjalnym tworzywem dla ochrony użytkownika przed poparzeniem. 
Wszyscy użytkownicy na Wydziale Biotechnologii są doświadczeni w obsłudze autoklawu i posiadają 
odpowiednie uprawnienia. 

 

8. 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, Zamawiający wymaga aby montaż i instalacja była przeprowadzona przez 
wykwalifikowany personel i zgodnie ze specyfikacją dla danego urządzenia oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Mgr Renata Michałowska 

  
 


