
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu firmy Selvita S.A. w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zapytania nr 

22 09 2016 H na zakup komory laminarnej, wyjaśniamy: 

 

10.10.2016 Pytanie 1  

W pkt. dotyczącym parametrów rotora Zamawiający wymaga m.in. współczynnik k: min. 51. Czy Zamawiający 

dopuści rotor o niższej wartości współczynnika k = 44? Zgodnie z teorią wirowania im niższy współczynnik k, tym 

szybszy proces osadzania się cząsteczek. Pozostałe parametry rotora byłyby wyższe od zaproponowanych przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Dopuszczamy rotor o współczynniku k niższym od 51 pod warunkiem zachowania wszystkich innych 

wymaganych parametrów tego rotora (miedzy innymi jego max. pojemności) oraz jeżeli zaproponowany rotor o 

innym k będzie zapewniał lepszą efektywność osadzania się cząsteczek w czasie wirowania. Zamawiający 

wymaga załączenia odpowiedniej informacji technicznej potwierdzającej wyższą skuteczność wirowania 

zaproponowanego rotora o innym k. 

 

§§§ 

10.10.2016 Pytanie 2 

W punkcie dotyczącym zestawu probówek Zamawiający podaje zakres objętości od 4-10ml. Prosimy o 

doprecyzowanie czy zamawiający dopuszcza probówki o objętości 4ml, czy objętości probówek mają się mieścić 

pomiędzy 4-10 ml, czyli mogą to być np. zarówno 4.6ml, 7ml, 9ml czy tez Zamawiający podając 4-10ml wymaga 

aby probówka miała maksymalną objętość płynu 10ml, a możlie było w niej wirowanie objętości od 4-10 ml? 

Odpowiedź:  Zamawiający podając 4-10 ml wymaga aby probówka miała maksymalną objętość płynu 

dostosowaną do rotora (około 7-8 ml), a możliwe było w niej wirowanie objętości mniejszych np. 4ml. 

§§§ 

10.10.2016 Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga aby do zestawu gilz poliwęglanowych (25 szt) o poj. min. 26 ml, dostarczone zostało 25 

szt. Zatyczek aluminiowych czy w związku z tym, że są to zatyczki jednorazowe i mogą być sterylizowane i 

autoklawowane ilość zatyczek musi być co najmniej taka jaka jest ilość wirowanych probówek w rotorze, czyli 

minimum 8 szt? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zestawu 1:1 glizy : zatyczki. 

§§§ 

12.10.2016 Pytanie 4 



   
 

 

 

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez certyfikatu IVD? 

Odpowiedź:  Tak. 

§§§ 

12.10.2016 Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści ultrawirówkę bez możliwości sterowania 

i monitorowania z poziomu telefonu komórkowego, spełniającą pozostałe 

wymagania techniczne Zamawiającego? 

Odpowiedź:  Tak. 

§§§ 

12.10.2016 Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści ultrawirówkę bez możliwości sterowania 

i monitorowania z poziomu telefonu komórkowego, spełniającą pozostałe wymagania techniczne 

Zamawiającego? 

Odpowiedź:  Tak. 

§§§ 

13.10.2016 Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści do oceny ultrawirówkę spełniającą wszystkie określone w zapytaniu cechy 

i parametry techniczne za wyjątkiem odstępstw opisanych poniżej: 

- brak certyfikatu IVD, 

- dolna granica temperatury 2°C (zamiast 0°C), która w pełni zabezpiecza zakres rzeczywistych temperatur 

wirowania, 

- sposobu oceny wyważenia próbki „na oko” z ±10% na ±5 mm, który dla większości naczyń wirowniczych jest 

równoważny a ponadto jest z praktycznego punktu widzenia łatwiejszy w ocenie, 

- brak systemu automatycznego restartu od 0 rpm w przypadku przerw w zasilaniu a posiadającą cechę restartu 

pod warunkiem, że obroty nie spadną poniżej 1000 rpm czyli wirowanie nie zostało na skutek przerwy w 

zasilaniu przerwane. Oznacza to, że relatywnie krótkie przerwy w zasilaniu, które nie zakłóciły w istotny sposób 

procedury są ignorowane natomiast w przypadku przerwy długiej decyzję o sposobie restartu podejmuje 

operator, 

- braku zdalnego sterowania i monitorowania ultrawirówki z poziomu telefonu komórkowego. 

Zamawiający poprosił o doprecyzowanie: Jaka jest dokładność takiego pomiaru temperatury oraz czy restart oznacza, że proces 

będzie kontynuowany (czyli np. zostało 5 min do końca i wyłączono zasilanie, wirówka restartuje się na te 5 min czy zaczyna proces 

od nowa?)? 

Doprecyzowanie: Dokładność pomiaru temperatury ±0,5°C. jeśli wystąpi zanik napięcia przez bardzo krótką chwilę, tak że obroty nie 

zmniejszą się poniżej akceptowanej przez układ starowania wirówki granicy, to wirowanie będzie kontynuowane po włączeniu 

zasilania. Jeżeli nastąpi dłuższy brak zasilania, który spowoduje zmniejszenie prędkości rotora poniżej 1000 rpm, urządzenie rozpozna 

to jako awarię i rotor będzie hamował swoją bezwładnością aż do zatrzymania. O kontynuowaniu pracy w takim przypadku 

zadecyduje użytkownik (oceni on, czy zatrzymanie spowodowane było awarią urządzenia, czy brakiem zasilania). Ponowne wciśnięcie 

przycisku start rozpocznie proces wirowania od początku przy parametrach wcześniej zdefiniowanych. Taki restart wirówki 

podyktowany jest względami bezpieczeństwa. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w rozwiązania. 



   
 

 

 

§§§ 

13.10.2016 Pytanie 7 

Oferent prosi o uściślenie oceny parametru ECO. Zużycie energii przez 

ultrawirówkę w trybie pracy nie jest parametrem stałym, jednoznacznym, 

określanym przez Producenta. Zależy ono od parametrów wirowania, w 

tym od rotora, obrotów nominalnych procesu, temperatury itp.  

Odpowiedź: Zamawiający prosi o podanie wartości średniej hipotetycznej:  

Zużycie energii [kWh] = moc urządzenia [kW] * czas pracy urządzenia [h] 

(przy założeniu 8-godzinnej ciągłej pracy urządzenia). Zamawiający pragnie również przypomnieć i podkreślić, iż 

niewskazanie w ofercie parametru ECO skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. 


