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Poznań, 24.01.2022 r.  

Instytut Włókien Naturalnych  

i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy  

ul. Wojska Polskiego 71B 

60-630 Poznań 

(Zamawiający) 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe TA/Zp-1/22 na dostawę autoklawu/sterylizatora parowego 
 

Wyjaśnienia i modyfikacje (zmiany treści) Zapytania ofertowego 

Zamawiający otrzymał pytania do treści przedmiotowego Zapytania ofertowego. Treść zapytań oraz 

udzielane na nie odpowiedzi przedstawiają się następująco: 

 
Zapytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści autoklaw o zakresie temperatur sterylizacji 98 – 135 ℃? 
Nie ma uzasadnienia, aby prowadzić proces wyjaławiania w wyższych temperaturach. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie również takiego autoklawu/sterylizatora parowego,  

który będzie posiadał zakres temperatur sterylizacji jak w zapytaniu. W celu uwzględnienia powyższej 

odpowiedzi (jak też odpowiedzi na zapytanie nr 8, Zapytanie nr 10 oraz zapytanie nr 11)  Zamawiający 

dokonuje zmiany zakresu referencyjnego temperatur sterylizacji w stosunku podanego w ramce  

w dziale III dokumentu Zapytania ofertowego. Zmiana ta następuje w następujący sposób (wskazany 

parametr/wymóg otrzymuje nową następująca treść):   

 

„Temperatura sterylizacji: zakres, w którym dolna temperatura sterylizacji będzie nie niższa niż 98℃   
a górna temperatura sterylizacji będzie nie niższa niż 134 ℃” 
 

Powyższa zmiana (modyfikacja) oznacza, iż aktualnie przedmiot zaoferowania stanowić mogą – według 

wyboru Wykonawcy (Oferenta) zarówno autoklaw/sterylizator parowy z zakresem temperatury  

w zakresie 98 – 135 ℃ (jak w zapytaniu), jak i autoklaw/sterylizator parowy z zakresem temperatury  

w zakresie 100 – 140 ℃ (jak dotychczas, przed zmianą)  

Zapytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez ręcznego zaworu spustowego? Z doświadczenia serwisowego 

wiemy, ze przypadkowe otwarcie bądź rozszczelnienie ręcznego zaworu spustowego podczas procesu 

sterylizacji, skutkuje przepaleniem dna kotła, a co za tym idzie nieodwracalnym zniszczeniem 

autoklawu. W sterylizatorach nowej generacji rozwiązanie to nie jest już stosowane.  

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 2: 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie autoklawu/sterylizatora parowego bez ręcznego 
zaworu spustowego. W tym celu Zamawiający dokonuje zmiany w opisie jednego  
z parametrów/wymogów podanych w ramce w dziale III dokumentu Zapytania ofertowego,  
tj. znajdujący się tam parametr/wymóg o treści  
 
„Ręczny zawór spustowy” - zostaje wykreślony  
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Tym samym, w świetle powyższej zmiany Wykonawca (oferent) składający ofertę ma wybór odnośnie 
tego czy przedmiotem jego oferty będzie autoklaw/sterylizator parowy z ręcznym zaworem 
spustowym, czy też autoklaw/sterylizator parowy bez ręcznego zaworu spustowego   
 

Zapytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał włącznik czasowy, pozwalający na uruchomienie 

procesu sterylizacji w czasie nieobecności użytkowników poprzez podanie daty oraz godziny?  

Jest to funkcja, która znacznie usprawnia pracę w laboratorium. 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 3: 

Zamawiający nie stawia wymagania jak w zapytaniu. Zaoferowanie zatem autoklawu/sterylizatora 

parowego bez funkcji (właściwości) jak wskazana w zapytaniu następuje z wyłącznej inicjatywy 

Oferenta, jako dodatkowy (nie wymagany, ale też nie zabroniony przez Zamawiającego) element  

w ramach oferowanego autoklawu/sterylizatora parowego.   

Zapytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wymaga automatycznego, bezpiecznego systemu zamykania drzwi komory 

autoklawu, który będzie chronił Użytkownika przed przytrzaśnięciem palców? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 4: 

Zamawiający nie stawia wymagania jak w zapytaniu. Zaoferowanie zatem autoklawu/sterylizatora 

parowego, z rozwiązaniem jak wskazane w zapytaniu następuje z wyłącznej inicjatywy Oferenta, jako 

dodatkowy (nie wymagany, ale też nie zabroniony przez Zamawiającego) element w ramach 

oferowanego autoklawu/sterylizatora parowego.   

Zapytanie nr 5: 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z autoklawem koszy drucianych ze stali nierdzewnej, które 
będą dopasowane wielkością do rozmiarów komory? 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 5: 

Zamawiający nie stawia wymagania jak w zapytaniu. Zaoferowanie zatem, obok samego 

autoklawu/sterylizatora parowego, zaoferowanie również (w ramach złożonej w odpowiedzi  

na Zapytanie Ofertowe) koszy drucianych ze stali nierdzewnej, które będą dopasowane wielkością  

do rozmiarów komory, następuje z wyłącznej inicjatywy Oferenta, jako dodatkowy (nie wymagany, ale 

też nie zabroniony przez Zamawiającego) element w ramach oferowanego autoklawu/sterylizatora 

parowego.   

Zapytanie nr 6: 

W związku z ukazaniem się zapytania na autoklaw laboratoryjny/sterylizator parowy: Czy Zamawiający 
zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o pojemności 50 litrów? 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 6: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 50 litrów to pojemność za mała w stosunku do potrzeb 

Zamawiającego. Minimalna pojemność robocza dla wymaganego do zaoferowania autoklawu/ 

sterylizatora parowego to 60 litrów 
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Zapytanie nr 7: 

Szanowni Państwo proszę o informację czy dopuszczone zostanie urządzenie o pojemności 90 litrów 

spełniające pozostałe kryteria  

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 7: 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie autoklawu/sterylizatora parowego z pojemnością 
roboczą 90 litrów (jako maksymalną dopuszczalną). W celu uwzględnienia powyższej odpowiedzi 
Zamawiający dokonuje podniesienia o 10 litrów (z dotychczasowych 80 do 90 litrów) pojemności 
roboczej maksimum w stosunku podanej w ramce w dziale III dokumentu Zapytania ofertowego.  
 
Tym samym, wskazany parametr/wymóg w ramce działu III dokumentu Zapytania Ofertowego 
otrzymuje nową następująca treść:   
 

„Pojemność robocza 60 – 90 litrów” 
 

Powyższa zmiana (modyfikacja) oznacza, iż aktualnie przedmiot zaoferowania stanowić mogą – według 

wyboru Wykonawcy (Oferenta) - autoklaw/sterylizator parowy z pojemnością roboczą nie mniejszą niż 

60 litrów i nie większą niż 90 litrów.  

Zapytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze sterylizacją od 105stC do 135stC? 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 8: 

Mając na uwadze odpowiedź udzieloną na zapytanie nr 1 powyżej (i dokonaną tam zmianę  

w dokumentach Zapytania Ofertowego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

autoklawu/sterylizatora parowego z zakresem temperatury sterylizacji od 105stC do 135stC,  

jak w zapytaniu (zakres temperatury sterylizacji od 105stC do 135stC mieści się bowiem  

w zmodyfikowanym w odpowiedzi na zapytanie nr 1 wymaganiu, aby dolna temperatura sterylizacji  

w autoklawie/sterylizatorze była nie niższa niż 98℃  a górna temperatura sterylizacji nie niższa  

niż 134 ℃   

 
Zapytanie nr 9: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy autoklawu do 10 tygodni od dnia 
zawarcia umowy o realizację zamówienia? Prośba podyktowana jest ogólnoświatową sytuacją 
epidemiologiczną, mającą znaczący wpływ na dostępność komponentów do autoklawów, a co za tym 
idzie na opóźnienia w produkcji tych urządzeń 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wskazaną w zapytaniu. 

Zapytanie nr 10 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o zakresie temperatur do 136 °C  (zamiast 140°C)? 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 10: 

Przy założeniu, że wskazany w zapytaniu zakres temperatury do 136 °C  (zamiast 140°C) dotyczy zakresu 

górnego, Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie autoklawu/sterylizatora parowego z takim zakresem 

temperatury. Mając bowiem na uwadze odpowiedź udzieloną na zapytanie nr 1 powyżej (i dokonaną 

tam zmianę w dokumentach Zapytania Ofertowego – Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie 

autoklawu/sterylizatora parowego z zakresem temperatur sterylizacji, w którym dolna temperatura 
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sterylizacji w autoklawie/sterylizatorze będzie nie niższa niż 98℃ a górna temperatura sterylizacji  

nie niższa niż 134 ℃.  Jeżeli zatem, autoklaw/sterylizator parowy tak jak w zapytaniu, umożliwia 

temperaturę sterylizacji w ramach górnej temperatury sterylizacji na poziomie do 136 °C (w więc 

wyższym o 2 ℃ niż wyżej wskazane 135℃) może być zaoferowany, pod warunkiem, że dolna 

temperatura sterylizacji w takim autoklawie/sterylizatorze będzie nie niższa niż 98℃ 

 

Zapytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu o temp, sterylizacji Min.: 100 °C (212 °F) - 

Max.: 134 °C (273.2 °F) 

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 11: 

Mając na uwadze odpowiedź udzieloną na zapytanie nr 1 powyżej (i dokonaną tam zmianę  

w dokumentach Zapytania Ofertowego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

autoklawu/sterylizatora parowego z zakresem temperatury sterylizacji od 100°C do 134°C,  

jak w zapytaniu (zakres temperatury sterylizacji od 100°C do 134°C mieści się bowiem  

w zmodyfikowanym w odpowiedzi na zapytanie nr 1 wymaganiu, aby dolna temperatura sterylizacji  

w autoklawie/sterylizatorze była nie niższa niż 98℃  a górna temperatura sterylizacji nie niższa  

niż 134 ℃   

 

W zakresie nie ujętym powyższymi odpowiedziami treść Zapytania Ofertowego, w tym parametry/ 

wymogi stawiane autoklawowi/sterylizatorowi parowemu w ramce działu III dokumentu Zapytania 

Ofertowego pozostają bez zmian. Bez zmian w stosunku do wyznaczonego w dokumencie Zapytania 

Ofertowego pozostaje również termin składania ofert. 

Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający podaje, iż aktualnie (po dokonanych 

zmianach/modyfikacjach jak wyżej) treść w ramce działu III dokumentu Zapytania Ofertowego 

przyjmuje postać następującą (poniższa ramka): 

Autoklaw/sterylizator powinien posiadać wymienione niżej funkcjonalności oraz parametry pracy 
urządzenia powinny się mieścić w podanych zakresach: 

- Pojemność robocza 60-90 litrów 

- Temperatura sterylizacji: zakres, w którym dolna temperatura sterylizacji będzie nie niższa 

niż 98℃  a górna temperatura sterylizacji będzie nie niższa niż 134 ℃” 

- Możliwość transportu urządzenia na kółkach (kółka transportowe) 

- Możliwość sterylizacji materiałów płynnych i stałych takich jak: pożywki, wyroby szklane, 

tworzywa sztuczne, urządzenia metalowe, worki na odpady i inne przedmioty laboratoryjne. 

-  Wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia i przed przypadkowym 

otwarciem pokrywy 
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Ilekroć odtąd Zapytanie ofertowe czy jego załączniki wskazuje na treść (opis) w ramce działu III 

Zapytania ofertowego - należy przez to rozumieć treść wskazaną w powyższej ramce, tj. treść 

uwzględniającą zmiany (modyfikacje) dokonane w odpowiedzi na niektóre zapytania w niniejszym 

piśmie.   


