
ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA sTRATECIA SPOJNOSCI

PEJSKA
UNDUSZ

ROZ ALNEGO

A-240 | -20 120 1 4/PORPW.0 1 .03. 00-06-006/ I I -00 ( 1 3 E) Lublin, 20 maja 2014 roku

Uczesltnicy postepowania przetargowego

Dot. Dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawt *aposaienia do Ins(ytutu Agrofizyki irm. B. Dobrza6skiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
w ramach projektu ,,Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Ag,rofizyki PAN w Lublinie" wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Roruoju Regionalnego oraz Budlietu Paristwa w ramach lProgramu Operac;yjnego Roruoj Polski Wschodniej na lata 2007-2013 -
OS priorytetowa: I Nowoczesoa Gospodarka / dziatanie 1.3, Wspieranie lnnowacji" - A-2401-:20/2014//PORPW.01.03,00-06-006/ll-00
CzgSd I - Fitotron wraz z wyposaZerniem doda tkowym i mieszalnikiem gazdw 3 kanalowym - I szt.
CzgS(. ll - Lai.nia z wytrzqsaniem i oprzyrz4dowaniem -. I szt.
C2956 III - Autofdaw z oprzyrzqdowaniem ,,maly"- I szl.
Czg56 IY - Autoklaw z oprzyrzqdol aniem ,,du2y"- I szt.
Czg56 V - Suszarka z oprzyrzqdow:rniem z obiogiem wym uszonym- I szf.
CzgSd VI - Suszarka z oprzyrzqdou,aniem z obiegiem naturalnym - I szf.
C2956 YII - Cieplarka laboratoryjna z oprryrz4dowaniem - 2 szt.

WYJASNIE NIA SPECYFIKACJI ISI]OTNYCH WARUNKOW ZAMO WIENIA

l. Zamawiaj4cy dziaLaj4c na podstawie ar|. 38 ustawy t dnia29 stycz',nia2004 r. Prawo :ram6wief publicznych

(Dz.U.22013 t.,pot.907 ze zm.), dalej.jako: ustawa lpzp, w odpow.iedzi na pytanie przek.azrie treSi pytafr wraz

z odpowiedziami:

Dot. czgSci III
Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajqcy zgodzi s\i na rzaoferowani€ autoklawu o wymaganym zasilaniu 2000 W
co jest parametrem lepszym niz wymagany przez zanrawiaj4cego ze wzglQdrr na mniejsze zuLycie pr4du? Jezeli
nie proszg o uzasadnienie.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie zgadz,a sig na zaoferowanie autoklawu o zasilaniu 2000 W, poniewaZ wydlu2a to
dzialanie autoklawu i pr,ocesu sferylizacji.

Pytanie 2:
Czy Zamawiaj4cy wyrnaga by autoklaw posiadal autornatycme uszc;zelnianie pokrywy?
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy dopuszcza automatyczne uszczelnianie pokrywy, a.le nie wymaga.

Pytanie 3:

Czy Zamawiaj4cy zgodzi sig na c:zas dostawy do 6-8 tygodni?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie zgadz^ sig, poniewaZ odbi6r bu,ilynku, w kt6r'ym mieScji sig laboratorium przewidziany
jest w terminie okreSkrnym w SIWZ. Ma to ricisly zwi4zek z clostaw4 aparatury, kt6ry okreSlono

,,do 15 grudnia 2014 r., z zastrzeieniem, 2e dostau,a i instalacja nast4pi4 po odbiorz€ budynku Centrum
Badawczo-Innowacyjnego Instyttutu Agrofizyki PAN w Lublinier, kt6ry ma nastepid do dnia 17 listopada
2014 r."

Dot. czg5ci IV:
Pytanie 4:
Czy Zamawiaj1cy zgodzi sig na z:aoferowanie autoklawu o wymagimym zasilaniu 7500 W co jest parametrem
lepszym niZ wynngaty przez zamawiajEcego ze wzglgdu na mniej sze zviryaie pr4du? JeZeli nie proszg
o uzasadnienie.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie zgadza sig na zaoferowanie autoklawu o zasilarniu 7500W poniewai wydlu2a to dzialanie
autoklawu i procesu sterylizacji.
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Pytanie 5:
Czy Zamawiajqcy zgodzi sig na zaoferowanie autoklawu z otwieraniem horyzontalnyrn co jest parametrem

korzystniejszym ze wzglgdu na wigksz4 ochrong uzytkownika podc;zas otwierania pokrywy? JeZeli nie proszg

o uzasadnienie.
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie zgadza sig na honyzontalne otwieranie autoklarvu. Zgodnie z pkt 1.4 szczeg6lowego opisu
przedmiotu zam6wienia, ze wzglgdu na ograniczoni4 przestrzef rr lahoratorium, wynagana jest pokrywa
otwierana do g6ry.

Pytanie 6:
Czy Zamawiaj4cy wymaga autoklawu z elekropolerowan4 komor4 str:rylizacyjrr4?
Odpowiedf:
Zamawiajqcy nie wymaga, ale dopuszcza elektropolerowan4 komorg sterylizacyjn4.

Pylanie 7:
Czy Zamawiaj4cy wymaga by autoklaw posiadal auto,matyczne uszczrehianie polaywy?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wymaga, ale dopuszcz:a automat:jrczne uszczelnianie pokrywy autoklawu.

Pltanie 8:
Czy Zamawiajqcy vrrymag;a cerlyfikatu potwierdzaj4cego parametry wystawi<ruego przet niezaleimqjednostkg
np. TUV?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wymaga certyfikatu potwierdzaj4cego parametry wystawionego przez niezaleLn4
jednostkg.

Pytanie 9:
Czy Zamawiaj4cy zgodzi. sig na dostarczenie wraz tz autoklawem koszy drucianych bez petnego spodu lub
pehrych koszy ze stali nierdzewnej. Je2eli nie proszg o uzasadnienie.
OdpowiedZ:
Zgodnie z punktem 6.2 zamawiaj4cy w:Fmaga aby kosze do sterylizacji bylv wykonane ze stali nierdzewnej
dostosowane do komory autoklawu i byly to kosze dlruciane z podstaw4 peln4. Zamawiaj1cy nie zgadza sig
na dostarczenie koszy drucianych bez ;relnego spc,du, poniewaZlv czasie sterylizacji wymagany jest pelny
sp6d kosza, kt6ry ma :zabezpieczyd komorg autoklawu przed wpadaniem do niej malych elementdw
sterylizowanego sprzgtu (filtr6w, wgZynrriw.) Zamawiaj1cy nie zgadza sig na dostarczenie koszy pelnyclh ze
wzglgdu na ictr zbyt duZ4 wagg co utrudnia uZytkovranie.

Pytanie l0:
Czy Zamawiaj4cy zgodzi sig na c:zas dostirwy do 6-8 lS,godni?
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie zgadzzr sig, poniewaZ odbi6r burd'ynku, w kt6r;ym rnieSci sig laboratorium przewidziany
jest w terminie okreSlonym w SIWZ. Ma to ricisly zwi4zek z dostaw4 aparatury, kt6ry okreSlono
,,do 15 grudnia 2014 r., z zastrzeircniern, 2e dostawa i instalacja nast4pi4 po odbiorze budynku Centrum
Badawczo-Innowacyjnego Instytutu Agrofizyki PAN w Luhlinie,, kt6ry ma nast4pi6 do dnia 17 listopada
2014 r."

Dot. czgSci V
Suszarka z oprzyrz4dowaniem z wymuszonym obiegiem powietrza (lszt)

Pytanie 1 1:

Czy Zamawiaj4cy zgodzi sig na dostarczenie suszarki z zakresem temperaturowym do +250 stopni C? Jezeli nie
proszg o uzasadnienie.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcv nie zgad:za sig, poniewai prowaclzone w labolatorium analizy wymagajq temperatur
wy2szych ni? +250 stopni C.
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P5tanie 12:

Czy Zamawiajycy zgodzi sig na dostarczenie suszarki :z zakresem ternperaturowym do +220 stopni C? Jezeli nie
proszg o uzasadnienie.
Odpowiedf:
Zamawiai4cy nie zgadz:a sig, poniewa2 prowadzone w laboratorium analizy wymagaj4 temperatur
wyZszych nii, +220 stopnli C.

Pytanie 13:

Czy Zamawiajycy zgodzi sig na czras dostuLwy do 6-8 lygodni?
Odpowiedi:
Zamawiaj4cy nie zgadza sig, poniewa2 odbi6r budynku, w kt6r;irp mie5ci sig laboratoriurn przewidziany
jest w terminie okre5lonym w SIWZ,. Ma to Scisly zwi4zek z dostaw4 aparatuLry, kt6ry okre5lono
,rdo 15 grudnia 2014 r., z zastrzeileniem, 2e dostawa i instalacja nasrt4pi4 po odbionze budynku Centrum
Badawczo-Innowacyjnego Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, kt6ry ma nast4pid do dnia 17 listopada
2014 r."

Dot. czgSci VI
Suszarka z oprzyrz1dowanLiem z naturalnym obiegiem powietrza (lszt)

Pytanie l4:
Czy Zamawraj4cy zgodzi sig na dostarczenie suszarki :z zakresem terrperaturowym do +250 stopni C? Je2eli nie
proszg o uzasadnienie
Odpowiedf:
Zamawiai1cy nie zgadz:a sig, poniewaZ prowadzone w laboratorium analizy wvmagajq temperatur
wyZszych niL +2511stopnli C.

Pytanie 15

Czy Zamawiaj4cy zgodzi rsig na dostarczenie suszarki z zahesemternperaturowym do +220 stopni C? JeZeli nie
proszg o uzasadnienie.
Odpowiedf:
Zamawiai4cy nie zgadz;a sig, poniewaZ prowadzone w laboratorium analizy wvmagaj4 temperatur
wyZszych niZ+220 stopnii C.

Pytanie 16:
Czy Zamawiaj1cy zgodzi sig na czras dosterwy do 6-8 tygodni?
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie zgadza sig, poniewaZ odbi6r bucl5rnku, w kt6r1,rn nnie5ci sig laboratorium przewidziany
jest w terminie okreSlonym w SIWZ. Ma to Scisly zwi4zek z dostaw4 aparatury, kt6ry okreSlono
,,do 15 grudnia 2014 r.,:2 zastrzeieniem, 2e dostawa i instalacja nast4pi4 po odbiorz:e budynku Centrum
Badawczo-Innowacyjnego Instytutm Agrofizyki PAN w Lublinie,, kt6ry ma nast4pid do dnia 17 tistopada
2014 r."

Dot. czgSci I
Fitohon wraz z wyposaZerLiem dodatkowym i mieszalnikiem gaz6w 3 kanalowym

Pytanie 17:

Czy Zamawiaj4cy wyrazi:zgodg na dostarczenie instmk:cji w jgzyku angielskim?
OdpowiedZ:
zamawiaj4cy nie zgadza sig, wyrnagane jest dol4czenie instrukcji w jgzyku polskim.
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Pytanie 18:

Czy Zamawiajqcy vryrazi zgodg na gwarancjg 12 miesigcy, poniewaz taki okres gwarancji zapewnia producent?
Odpowiedi:
Zamawiaj4cv nie wyraia zgody na tr2 nriesigcy gwrlrancji"

Dot. czgSci II
Pytanie 19:

Czy zamawiaj4cy pod pojqciem ,,Komora laZni rni:nimalnie na zf stanowiska" rozumie ilo5i statyw6w na
pr6b6wki umieszczonych w komorze?
OdpowiedZ:
Pod pojgciem,,komora laZni minrimalnie na 4 stanowiska" zamanviajqcy rozumie, 2elalnia powinna byd co
najmniej 4-stanowiskowa, tzn. posiadac przynajmrniiej 4 stanowiska na kolby"

Dot. czg5ci III
Pytanie 20:
Czy Zamawiaj4cy dopuScj autoklaw o mocy 2 000W?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy niezgadza sig na zaoferowanie autoldawu o zasilaniu 2000W.

Dot. czgSci IV
Pytanie 2l:
Czy Zamawiajqcy dopuSci autoklaw o mocy 5 700W?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie zgadza sig na zaoferowanie autoklawu o zasilaniu 5700W.

Pytanre 22:
Czy Zamawiaj4cy wymaga wyposazenia w kompresor powietrza i system szybkiego chlodzenia?
Odpowied2:
Zgodnie z pkt1.3 szczegtilowego opisu przedmiotu :zam6wienia, ',Zamawiaj4cy nie wymaga, ale dopuszcza
wyposa2enie w kormpresor powietrza i system szybkiego chlodzenia.

Dot. czgSci III
Pytanie 23:
Czy Zamawraj1cy wymaga aby komora autoklawu miala glgbokoSi nnin 400mm.
OdpowiedZ:
Nie' zgodnie z pkt 1.4 szczeg6lowego opisu przr:dmiotu zam6,wienia, Zamawiai4cy wymaga aby przy
Srednicy rninimum 280 mm pojernno5i komory wynosila rrinimum 3n L.

P54anie24:
Czy zamawiaj4ay wymaga aby autoklaw posiadatr menu, alarmy i obstugg w j. polskim
OdpowiedZ:
Zamawiai4cv nie wymaga aby autoklaw posiadal menu, alarmy i obslugg w jgzyku polskim. Zgodnie z
pkt. 4 szczegilowego opisu przedmiotu zam6wienia wymagana jest instrukcja w jgzyku potskim.

Pytanie 25:
Czy zamawiaj4cy wymaga aby autoklaw posiadal poJkrywg zewngt:rzn4 drzwi pokryt4 i:zoluj4cym tworzywem
zabezpieczaj4cym przed poparzeniem. Pokrycie pa,krywy specjarlnym tworzywem z,abezpiecza przed jej
nagrzewaniem podczas pracy autoklawu,.jest to dodatkowe zabezpieczenie dla uzytkownika, chroni4ce go przed
poparzeniem w przypadku przypadkowego dotknigcia vrz1dzenia.
Odpowiedl:
Zamawiaj1cv nie wymaga, ale dopuszcza aby autoklaw posiarrlal pokrywg zewngtrzn4 drzwi pokrytq
izoluj4cym tworzywem.
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PT4anie 26:
Czy zamawiajqcy wymaga aby autoklaw wyposazony byl w dwie e,lastyczne, niezaleime sondy temperaturowe
do jeszcze lepszego monitorowrnia temperatury w sterylizowany'ch cieczach? Autoklaw posiadaj4cy takie
wyposaZenie w standard:zie pozwala na monitorou'anie cieczy o dw6ch r6imych pojemnoSciach w jednym
czasie. Zwigksza to bezpieczefstwo praoy z materialem oraz pelni funkcjg dodatkowego zabezpieczenia dla
autoklawu.
OdpowiedZ:
W przypadku ,,malego" autoklawu sorrdy temperarturo\rye nie s4,rvy6ngs1B.

Pyianie2T:
Czy zamawiajqcy vqtmaga aby pokrywa autoklawu byla blokowana dwupunkJowo. Blokada komory w dw6ch
punktach jest dodatkowyrn zabez:pieczeniem na wypadek powstanier zbyt wysokiego ciSnienia lub uszkodzenia
jednego z zawiasow. Blokowanie dwupunktowe skutecznie zabezpiecza przed niekontrolowanym otwarciem
drzw r ni? jednopunktowe, zapewnia bezpieczefslwo u:Lytkownikowi,
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wymap;a, ale dopuszciza ahy pokrywa autoklawru byla blokowana dwupunlrtowo.

Py'tanie 28:
Czy zamawiajAcy wymagil aby wySwietlaczbyL kolorowy, akaldy etap sterylizacji oznacz:any innym kolorem?
OdpowiedZ:
Kolorowy wySwietlacz nie jest \Mymagany, ale Zarnawiaj4cy dopuszcza taka opcjg.

P5(anie 29:
Czy zamawrajqcy wymagr- aby w autokla'wie mozna usitawii do 20 program6w uzytkownika?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wymaf;a aby w autok]lawie moina ustawii do 20 program6w, ale dopuszcza.

Pytanie 30:
Czy zamawiaj4cy wymaga aby autoklaw mial wbudowany port ethernet oraz prrrt USB?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cv nie wymagJa aby autoklaw mial wbudowany port elihernet oraz port USB, ale dopuszcza.

Pytanie 31:
Czy zamawiajqcy wymagii' aby autoklaw rnial moZliwoSi archiwizac_ji w pamigci do 200 cykli oraz zgraniana
noSnik elektroniczny typu Pendrive.
OdpowiedZ:
Zamawiai4cy nie wymaga aby autoklaw mial mo2;liiwo56 archiwizacji w parnigci do 200 cykli oraz zgrania
na no5nik elektroniczny typu Pendrive, ale dopuszcza.

CzgSd IV
Pytanie 32:
Czy zamawiajqcy luq1maga aby komora autoklawu miala gtrgbokoSi min 500mm
OdpowiedZ:
Nie' zgodrnie z pkl. 1.5 i pkt. 1.7 szczeg6lowego ollisu przedmiotu zam6wienia Zamawiaj1cy wymaga aby
przy Srednicy minimum 500 mm pojemnoSd komory wynosila minimum 108 L.

Pytanie 33:
Czy zamawiaj?cy wymagil aby wvSwietlaczbyl grafioizny wielokolorowy z menu w jgzyku polskim?
OdpowiedZ:
Zamawiaiqcv nie wymaga gralticznego, wielokolorowego wySvrietlacza z menu w jgzyku polskim ale
dopuszcza. Zgod,nie z pkt 4 wymagana .jest jedynier instrukcja urzz4dzenia w jgzyku polskim.

Pytanie 34:
Czy zamawiaj4cy wymag;a aby autoklaw posiadatr pokrywg zewngtrztE drzwi pokryt4 i:zoluj4cym tworzywem
zabezpieczajqcym przed poparzeniem. Pokycie pok{y.',\ry specjalnynL tworzywem zabezpieczaprzed jej
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nagrzewaniem podczas pracy autoklawu,.jest to dodatliowe zabezpieczenie dla uZy'tkownika, chroni4ce go przed
poparzeniem w przrypadkuL przypaclkowego dotknigcitt xz4dzenia.
Odpowiedf:
Zamawiai4cv nie wymaga aby autoklaw posiaclal pokrywg zewngtrz:,n4 drzrvi pokryt4 izoluj4cyrn
tworzywem, ale dopuszcza.

Pytanie 35:
Czy zamawiaj4cy wymaga aby auloklaw wlposa2ony byl w dwie e'lastyczne, niezaleime sondy temperaturowe
do jeszcze lepszego mouitorowania temperatury u, sterylizowany'ch cieczach? Autoklaw posiadaj4cy takie
uyposaZenie w sl,andard;zie pozwaTa na monitorowanie cieczy o dw6ch roimych pojemnoSciach w jednym
czasie. Zwigksza to bezpieczeflstwo pracy z materiatem oraz pehti funkcjg dodatkowego zabezpieczenia dla
autoklawu.

OdpowiedZ:
Zamawiaiqcv zgodnie z pkt. 1.2 szczeg6lowego o;risu przedmiolu zam6wienia wymaga jedrnej sondy, ale
dopuszcza r6wnieZ wigksz4 ich liczbg.

Pytanie 36:
Czy zamawiaj4cy wymaga aby pokrywa autoklawu byla blokowana w oSmiu punktach. Blokada komory w
oSmiu punktach jest do<latkowyrn zabezpieczeniern na wypadek powstania zblt wysokiego ciSnienia lub
uszkodzenia jednego z zuwias6w. Blokowanie takie sikutecznie zabe:zpieczaprzed niekontrolowanym otwarciem
drzwi niZ jednopunktowe, zapewnia bezpieczeristwo utrytkownikowi.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcv nie wymaga aby pohrywa autoklawu byla blokowana w oSmiu punktach ale dopuszcza tego
typu zabezpieczenie.

Pytanie 37:
Czy zamawiajEcy .uq|maga aby w autoklawie mozna ustawii do 20 program6w u4rtkownika?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wymaga aby w autoklawie moiina bylo ustawid do 20 program6w uZytkownika ale
dopuszcza takie rozwi4zanie.

Pltanie 38:
Czy zamawiajqcy wymagil aby autoklaw mial wbudowany pofi ethernet oraz port USB?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcv nie wymaga aby autoklaw mial wburrlsy'2ny port el.hernet oraz port USB ale dopuszcza.

Pytanie 39:
Czy zamawiaj4cy wymaga aby autoklaw mial mo2liu,oSi archiwizacji w pamigci do 200 cykli oraz zgrania na
no5nik elektroniczny typu Pendrive.
Odpowiedl:
Zamawiai4cv nie wymaga aby autoklaw mial mo2liwoS6 archiwizacji w pamigci do 200 cykli oraz zgrania
na no5nik elektroniczny typu Pendrive ale dopuszczla.

Pytanie 40:
Czy zamawiaj4ay wymaga urzqdz:enie z otwaftym obiegiem wody stosowanej w systemie chlodzenia wsad6w
ptynnych? System chlorlzenia otwarfy, to wgzo'wnica lnl'rorz4ca plaszcz wodny wok6l komory, kt6ry
r6wnomiernie odprowadza cieplo z komory autoklavru pozwala na znaczne skr6cenie czasu cyklu- nawet do
70%o,przy czym jest to system otwalty tzn.biez4ca woda przeptywajEc cyklicznie przez wgzownicg odprowadza
cieplo do kanalizacj| Jest to o wiele bardziej wydiljne rozwiqzanie niZ system zamknigty czy wentylatorem
poniewaz sprawniej i szrybciej chlodzi komorg i jest mniej unleimione od warunk6w otoczenia, dzigki
unikalnemu zastosowaniu podtrzymywania wysokiego ciSnienia w komorze podczas procesu chlodzenia, bez
obawy mo2emy sterylizowai plyny nawet w szczelnie zamknigfych rraczyniach.
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Odpowiedf:
Zgodnie z pkt. 1.3 szczegfilowego opisu przedmiotu zam6wienria, Zamawiaj4cy opcjonalnie dopuszcza
system szybkiego chlodzenia. Zamawiaj4cy nie wymaga aby oparty byl on o urz4dzenie z otwartynn
obiegiem wody, ale dopuszcza.

Pytanie 4l:
Czy zamawiajEcy wymag;a aby system chlodzenia rvsad6w ptynnych odbywal sig w nadciSnieniu, kt6ry jako
jedyny zabezpiecza przed uszkodz;eniem bioreaktora wraz z znajdujtlcym sig w nim plynem? system clttodzenia
w nadciSnieniu jako jedyny zabezpiecza wsady ptynne przedwrzenierm a pojemniki w kt6rrych sig znajduj4 przed
pgknigciem i wybuchem. ',Zuwagi na typ wsadu (koszt,owne wsady kt6re bgd4 sterylizowane) autoklaw powinien
posiadai funkcj 9 chlodzeria w nadciSnieniu.
OdpowiedZ:
Zgodnie z pkt. 1.3 szczegrilowego opisu przedmiotu zamriwienLia, Zamawiaj1cv opcjonalnie dopuszcza
system szybkiego chlodzrenia. Zamawiaj4cv nie wymaga aby system chlodzenia odbywal sig w nadci5nieniu
ale dopuszcza.

Pyftanie 42:
Czy zamawiaj4cy wymaga zabeizpieczenia przed niepowolanym uzltkownikiem wielrrpoziomowym kodem
dostgpu? Proponowane autoklawy posiadaj4 zabezpreczenie przed zmiana hybu sterylizacji przy zamknigtej
polcywie autoklawu, kiedy pokrywa zostanie otwarta mozna zmienr'e tryb sterylizacji, nal.omiasl zabezpieczenie
przed niepowolanym u:itkownikiem chronione jost wielopoziomowym kodem dostgpu. Proponowane
rozwiqzanianie nios4 ze sob4 ryzykazmiany paramelr,Sw przezniepowolanego uzytkownika.
OdpowiedZ:
Zamawiai4cv nie wym:rga aby autoklaw mial zabezpieczenia wielopoziomowym kodem dostgpu, ale
dopuszcza.

Pytanie 43:.

Czy zamawiaj4cy wymalg aby autoklaw wyposazony bytr w pornpg pr6zrLiow4 uszc:zelnianE pierScieniami
wodnymi? Wbudowana pompa pr6zniowa tszc:2<>lniana pierScieniami wodnymi stuzy do wydajnego
odpowietrzania komory - .vqy'.warzanie pr62ni frakcjonowanej usuwaj4cej 99 o/o powietrzla zkomory zapobiega
powstawaniu zjawisku tztv. Kies:zeni powietrznych, p,cmpa pr62niorva sluzy r6wniez do efektywnego suszenia,
wsad po wyjgciu z autokleLwu jest suchy.
OdpowiedZ:
Zamawiai4cy nie wymalga aby autoklaw wyposaZony byl w pompg pr62niow4 uszczelnian4 pierScieniami
wodnymi, ale dopuszcza,,

Py,tanie 44:
Czy zamawiajqcy wymagil aby auloklaw u1posaZon1, 6yl w niezaleznq wytwornice pary z:,amiast grzalekna dnie
komory?
OdpowiedZ:
Zamawiai4cv nie wymap;a aby autoklaw wyposaZony byl w nieza)Iei,nqwytwornicg pary, ale dopuszcza.

Pytanie 45:
czy zamawiajqcy wymaga aby pokrywa autoklawu byLa z uszcze'lk4 wargowq nie wymagaj?c? sprgzonego
powietrza?
OdpowiedZ:
Zamawiai4cy nie wymagla aby pokrywa autoklawu byla z uszczelkq wargow4, ale dopuszcza.

Dot. czgSci V
Pytanie 46:
Czy zamawiaj4cy wymaga okre5lonej ilo6ci wymian powietrza? JeSli tak to proszg o podarrie iloSci.
Odpowiedf:
Zamawiajqcv nie rvymaga okre5lonej iloSci wymiarn powietrza.
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Py4anie 47:
Czy zamawiajqcy vq|maga okreSl:nej dohladnoSci utrzymania temperatury w komorze?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wymaga okre$lonej dokladnoSci utrzymania temperatury w komorze.

Pytanie 48:
Proszg o doprecyzowanie wielkoriciorazmalerialu rar1,ft616ia komory. C,zy zamawiaj4cy wymaga okr.eslonych
wymiar6w dlugoSc;i, szerokoSci i'wysokoSci komory?
OdpowiedZ:
Zamawiai4cy nie wymaga okreSlonych wymiar6w. Zgodnie z pkt. 1.2 szczeg6lowego opisu przedmiotu
zam6wienia wymaga okreSlonej pojernnoSci komory. Zamawiali4cy nie wymaga konkretnego materialu
komory, ale material musi byd odpowiedni do utrzrymania temperatury okne5lonej w punkcfle 1.3.

Dot. czgSci VI

Pytanie 49:
Czy zamawtajqcy vqYmag.r okre6lonej ilofci wymian powietrza? JeSli tak to proszg o podanie iloSci.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcv nie wymaga okreSlonej ilo5ci wymian powietrza.

Pytanie 50:
Czy zamawiaj4cy wymaga okre6lonej dokladnoSci utrzymania temperatuy w komorze?
Odpowiedf:
Zamawiai4cy nie wymaga okre3lonej dokladno5ci utrzymania ternperatury w komorze.

Pytanie 5l:
Proszg o doprecyzowanie wielkorici oraz materiatu w1rfte1a1ia komory. Czy zamawiaj4cy wymaga okreslonych
wymiar6w dlugoSci, szero'koSci i wysoko6ci komory?
OdpowiedZ:
Zamawiai4cy nie wymaga okre5lonych wymiar6w. Zgodnie z pkt. 1.1 szczeg6lowego opisu przedmiotu
zam6wienia wymaga okreSlonej pojemnoSci komory. Zamawia.iqcy nie wymaga konkretnego materialu
komory, ale material musi byi orrlpowiedni do utrz;ymania temperatury okne5lonej w punkcire 1.2.

Dot. czgSci VII

Pytanie 52:
Czy zamawiaj4cy wymagi) okre5lonej dokladnoSci utrzymania temperatury w komorze?
OdpowiedZ:
Zamawiai1cv nie wymagla okre$lonej dokladnoSci utrzymania ternperatury w komorze.

Py.tanie 53:
Proszg o doprecyzowanie wielkodci oraz materialu uT,konania komory. C,zy zamawiajqcy wymaga okr.eSlonych
wymiar6w dlugoSci, szerokoSci i wysokoSci komory?
OdpowiedZ:
Zamawiaiqcv nie wymaga okre6lonych wymiar6w. Zgodnie z pkt. 1 l szczeg6lowego opisu przedmiotu
zam6wienia wymagana .jest okreSlona pojemno5d komory. ir,amawiaj4cy nie wymaga konkretnego
materialu komory, ale nnaterial musi hyd odpowierilni do utrzylnania ternperatury okreSlonej w punlrcie
1.2
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Dot. czgSci V

Pytanie 54:
Czy Zamawiaj4cy dopuSci suszarkg o wadze 46kg2 Jest to minimalnie mniejszawaga
od wymaganej - r6imica 1 kg. JeSli nie, proszg o wyjaSrnienie.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy zwraca u\ryagg, Ze jest to wigksza waga od wymaganej i nie dopuszcza suszarki o wadze 46
kg ze wzglgdu na zbyt daLe obci4Zenie blata przez suszarkg i pozostale sprzgty. Zgodnie z pkt 1.7.
szczeg6lowego opisu przedmiotu zam6wienia zamawiaj4cy wymaga wagi suszarki do 45 kg.

Dot. czgSci YII
Pytanie 55:
Czy Zamawiaj4cy dopuSci cieplarkg o wadze 46kg? Jest to minimatnie mniejsza waga
od wymaganej - r6znica I kg. JeSli nie, proszg o wyjaSnienie.

OdpowiedZ:
Zamawiai4cy ztvraca uvvagg, Ze jest to wigksza waga od wymaganej i nie dopuszcza cieplarki o wadze 46
kg ze wzglgdu na zbyt duLe ohci4Zenie blatu pr:zez cieplarkg i pozostale sprzgty. Zgodnie z pkt 1.6.
szczeg6lowego opisu przedmiotu zam6wienia zamawiaj4cy wymaga wagi cieplarki do 45 kg.

Zamawiaj4cy wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma

puprzez odeslanie treSci jego ostatniej strony

wrazzpiecz4tkq imienn4 i podpisem, na nr faksu: 81 744 50 67

Kierownik Zamaw iaj qce go,
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