
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.30.2018.RM 

 
Wrocław, dnia 11 października   2018 roku 

 

Uczestnicy Postępowania  
 

Dotyczy postępowania pn: Dostawa autoklawu/sterylizatora parowego dla Zakładu Biofizyki 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. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 

naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu 

rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8. 

Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które 

udziela się odpowiedzi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

Pytania od Wykonawcy 1: 

1.  Czy Zamawiający wymaga urządzenia o wymiarach zewnętrznych SxGxW: 440x550x1050mm, a 

komora wewnętrzna miała wymiary: Średnica – 300mm i głębokość 670mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych SxGxW: 

440x550x1050mm, a komora wewnętrzna miała wymiary: Średnica – 300mm i głębokość 670mm. 

2. Czy Zamawiający wymaga urządzenia o zakresie czasomierza – zegara czasu sterylizacji: 1 ÷ 180 

minut? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie czasomierza – zegara czasu 

sterylizacji: 1 ÷ 180 minut. 

3. Czy Zamawiający wymaga urządzenia o zasilaniu 230 V / 240 V AC (50/60Hz) 8,7 A i poborze 

mocy: 2kW? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o zasilaniu 230 V / 240 V AC (50/60Hz) 8,7 A 

i poborze mocy: 2kW. 

4. Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w osłonę winylową – ochraniającą przed 

oparzeniem w przypadku gwałtownego spustu pary z zaworu bezpieczeństwa? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w osłonę winylową – 

ochraniającą przed oparzeniem w przypadku gwałtownego spustu pary z zaworu bezpieczeństwa. 



 

 

5. Czy Zamawiający wymaga urządzenia z pokrętłem regulacji intensywności odpowietrzania/ spustu 

pary? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z pokrętłem regulacji intensywności 

odpowietrzania/ spustu pary. 

6. Czy Zamawiający wymaga urządzenia z 3 koszami stalowymi? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z 3 koszami stalowymi.  

7. Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażone w kółka do łatwego przemieszczania? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w kółka do łatwego 

przemieszczania. 

8. Czy Zamawiający wymaga urządzenia z zakresem pomiaru temperatury:  + 80 ºC ÷ +141 ºC? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem pomiaru temperatury:  + 80 ºC ÷ 

+141 ºC. 

9. Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia w postaci: 

- Ochrona przed przypaleniem – uniemożliwiający uruchomienie urządzenia w przypadku braku 

wody w komorze 

 - Przełącznik uchwytu – uniemożliwiający otwarcie pokrywy podczas pracy urządzenia 

 - Przełącznik drzwi - uniemożliwiający rozpoczęcie pracy w przypadku nieszczelności komory 

urządzenia 

 - Zabezpieczenie przepięciowe 

a) zabezpieczenie przed przegrzaniem 

b) ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 

c) zabezpieczenie przed uruchomieniem przy zbyt małej ilości wody 

d) czujnik prawidłowego domknięcia pokrywy 

e) bezpiecznik przepięciowy 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z wymienionymi zabezpieczeniami w pytaniu 

9. 

Pytania od Wykonawcy 2: 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na autoklaw o pojemności 50 litrów co jest parametrem korzystniejszym 

jako że Zamawiający nie określa górnych parametrów granicznych dla wielkości komory i urządzenia? 

Jeżeli nie proszę o argumentację. 

Odpowiedź: Nie, autoklaw ma spełniać wymóg zawarty w opisie przedmiotu zamówienia: ma 
posiadać pionową cylindryczną komorę o pojemności 48 litrów.  

 

2. Czy Zamawiający wymaga by autoklaw posiadał wytwornicę pary oddzieloną od komory 

sterylizacyjnej co pozwoli na uniknięcie uszkodzenia elementów grzejnych podczas załadunku? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga wytwornicy pary oddzielonej od komory sterylizacyjnej . 

 

3. Czy Zamawiający  uzna za równoważne zaoferowanie autoklawu z dużym wyświetlaczem LCD z 

menu w języku polskim co jest parametrem korzystniejszym? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  uzna za równoważne zaoferowanie autoklawu z dużym 
wyświetlaczem LCD z menu w języku polskim. 

 



 

 

4. Czy Zmawiający wymaga by ze względów bezpieczeństwa – uniknięcia poparzenia komora 

autoklawu otwierała się horyzontalnie do boku? 

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający wymaga, aby ze względu na dostępną przestrzeń laboratoryjną 
komora była otwierana do góry, a nie horyzontalnie do boku.  

 

5. Czy Zamawiający posiada gniazdo trójfazowe czy tez wymaga autoklawu zasilanego ze zwykłego 

gniazdka? 

Odpowiedź: Nie posiadamy gniazda trójfazowego, wymagany jest sprzęt zasilany ze zwykłego 
gniazdka. 

 

6. Czy Zmawiający wymaga dostarczenia wraz z autoklawem systemu uzdatniania wody dla ochrony 

elementów grzejnych przed powstawaniem kamienia? 

Odpowiedź: Nie, wymagane jest wykonanie mobilne bez stałych przyłączy hydraulicznych, w tym do 

sieci wodociągowej.  

 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 
Mgr Renata Michałowska 

  
  

 


