Warszawa, 15.12.2016

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę laboratoryjnego autoklawu stołowego
(Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016)
Uprzejmie informujemy, iż w toczącym się postepowaniu wpłynęły następujące pytania, które
publikujemy poniżej wraz z wyjaśnieniami.
1. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany autoklaw był urządzeniem laboratoryjnym
przeznaczonym do sterylizacji szkła, pożywek i opakowanych narzędzi laboratoryjnych,
np. tipsów w pudełkach, posiadającym stosowne zaświadczenia i certyfikaty?
Zamawiający wymaga, aby oferowany autoklaw był urządzeniem laboratoryjnym
przeznaczonym do sterylizacji cieczy w nieszczelnie zamkniętych pojemnikach oraz
opakowanych i nieopakowanych materiałów tworzywowych, np. tipsów w pudełkach,
posiadającym stosowne zaświadczenia i certyfikaty.
2. Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez programu testowego Test Bowie Dicka?
Uzasadnienie: Test Bowie Dicka zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-4:2009 „Sterylizacja
produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne” stosuje się
w placówkach służby zdrowia celem rutynowej kontroli skuteczności sterylizacji narzędzi
medycznych. Ten rodzaj kontroli sterylizacji nie znajduje zastosowania w przypadku
sterylizacji płynów i narzędzi laboratoryjnych. Ponadto ten test znajduje zastosowanie tylko
w przypadku gdy autoklaw jest wyposażony w zewnętrzną wytwornicę pary, co nie jest
wymagane.
Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie bez programu testowego Bowie&Dick.
3. Czy Zamawiający precyzując wymaganie „Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej” miał na
myśli stal nierdzewną 316 L (wykonanie komory i drzwi)?
Nie. Zamawiający nie precyzuje w zapytaniu ofertowym typu stali nierdzewnej, z której
wykonane jest wnętrze autoklawu.
4. Czy Zamawiający wymaga aby obudowa autoklawu była wykonana ze stali nierdzewnej 304
L?
Nie. Zamawiający nie precyzuje w zapytaniu ofertowym typu stali nierdzewnej, z której
wykonana jest obudowa.
5. Czy zamawiający precyzując wymaganie „Dwie wewnętrzne, elastyczne sondy temperatury”
miał na myśli 2 niezależne wewnętrzne sondy temperaturowe do kontroli sterylizacji płynów
wraz z kontrolą temperatury mierzonej przez sondy podczas procesu na wyświetlaczu i jej
archiwizacją wydruku lub pamięci wewnętrznej?
Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało 2 niezależne sondy temperatury: sondę
temperatury komory oraz przynajmniej jedną elastyczną sondę temperatury do kontroli
temperatury sterylizowanych płynów.
NanoVelos S.A.
NIP: 9522123769

XII Wydział Gospodarczy KRS 0000581695
Kapitał zakładowy 155 150,00 zł

Rakowiecka 36
02-532 Warszawa Polska

Zamawiający wymaga, aby była możliwość kontroli temperatury mierzonej przez sondy na
wyświetlaczu oraz archiwizacji przebiegu procesu w pamięci wewnętrznej.
6. Czy Zamawiający wymaga aby autoklaw był wyposażony w system archiwizacji danych
w postaci wewnętrznej pamięci ostatnich 200 cykli, z możliwością zgrania na nośnik USB
i wydruku z dowolnego komputera?
Zamawiający wymaga, aby możliwy był dostęp do danych z pamięci wewnętrznej poprzez
dowolny port komunikacyjny (np. RS-485, RS-232, slot na pendrive USB, karta SD). Jeśli dane
rejestrowane są na karcie SD lub na nośniku USB wpiętym w port, wymagane jest, aby format
zapisywanych danych był formatem standardowym TXT, CSV, itp. lub by w zestawie
znajdowało się oprogramowanie konwertujące do takiego. Dla komunikacji szeregowej RS485/RS-232 niezbędna jest dokumentacja protokołu np. Modbus RTU lub/i oprogramowanie
sterujące/monitorujące.
Zamawiający nie precyzuje ilości cykli archiwizowanych w pamięci wewnętrznej.
7. Czy Zamawiający wymaga aby autoklaw był wyposażony w 10 standardowych programów,
w tym przynajmniej 2 programy do sterylizacji cieczy oraz dodatkowo 20 programów
do definiowania przez Użytkownika?
Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało predefiniowane programy – w tym program
do sterylizacji cieczy oraz materiałów tworzywowych, a także, dodatkowo, możliwość
definiowania własnych programów. Zamawiający nie precyzuje ilości programów.
8. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty autoryzacji Producenta urządzenia
dla serwisu Oferenta?
Nie. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty autoryzacji Producenta urządzenia
dla serwisu Oferenta.
9. Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jedną wewnętrzną elastyczną sondę
oraz jeden czujnik temperatury komory?
Tak. Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało 2 niezależne sondy temperatury: sondę
temperatury komory oraz przynajmniej jedną elastyczną sondę temperatury do kontroli
temperatury sterylizowanych płynów.
10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, na które zostaje udzielona gwarancja 12 miesięcy?
Zamawiający podtrzymuje zapis o 24-miesięcznej gwarancji.
11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada wbudowany zbiornik na wodę
destylowaną (wystarczającą na 3-4 cykli sterylizacji) oraz wbudowany zbiornik na kondensat,
ale nie ma możliwości rozbudowy o system automatycznego uzupełniania zbiornika na wodę
demineralizowaną?
Nie. Zamawiający wymaga, aby system uzupełniania zbiornika wody destylowanej miał
możliwość rozbudowy o system automatyczny.
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