Lublin, 20.06.2022r.
Komunikat nr 2

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-111125) dotyczącym
zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU
GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakupu, dostawy, instalacji,
uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych
stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety , który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum
innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała
umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w
zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

L.p.

Pytanie

Odpowiedź
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Czy Zamawiający dopuści komory o wysokości
przestrzeni roboczej wynoszącej 70 cm w części
frontowej urządzenia, obniżającej się stopniowo
do 64 cm w tylnej części przestrzeni roboczej
zapewniając ergonomię oraz bezpieczeństwo
pracy na najwyższym poziomie oraz możliwość
bezproblemowego umieszczania wyższych
przedmiotów wewnątrz komory?
Czy Zamawiający zgodzi się na komorę
sterowaną mikroprocesorowo z nowoczesnym
czytelnym ekranem dotykowym wyświetlającym
kluczowe parametry pracy, w tym prędkość
/natężenie przepływu powietrza, stopień
zużycia filtrów, tryb pracy, status szyby
frontowej, wilgotność, temperaturę z
kolorystycznym oznaczeniem stanu parametrów
bezpieczny / niebezpieczny z systemem
zarządzania użytkownikami lecz eksportem
danych dotyczących wyłącznie pomiaru cząstek
z poziomu licznika cząstek poprzez USB lub
Ethernet?

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie
urządzenia ze wskazanymi wymiarami.
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Zamawiający dopuszcza brak możliwości
rejestracji i eksportu danych z komory,
wymagając możliwości eksportu danych z
poziomu licznika cząstek poprzez USB lub
Ethernet.
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Czy Zamawiający dopuści komorę z funkcją
załączania lampy UV z jednoczesną blokadą
funkcji, pozostawiając przy tym aktywne
gniazdko o ile zostało załączone przed
uruchomieniem lampy UV? Takie rozwiązanie
zwiększa funkcjonalność urządzenia
zapewniając w razie potrzeby możliwość
zasilania niezbędnych akcesoriów w trakcie
dekontaminacji blokując przy tym niepowołany
dostęp do wnętrza komory podczas
naświetlania.
Czy poprzez ”porty dostępu” Zamawiający
rozumie zaślepiane otwory przepustowe do
przeprowadzenia przewodów zewnętrznych
urządzeń? Prosimy o rozwinięcie opisu dla
zapewnienia rozwiązania zgodnego z
oczekiwaniami.

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu
dotyczącego licznika cząstek: "Obudowa łatwa
do czyszczenia wykonana ze stali w standardzie
farmaceutycznym, wykonana z materiałów
odpornych na środki dezynfekcyjne." na
"Obudowa łatwa do czyszczenia wykonana w
standardzie farmaceutycznym, wykonana z
materiałów odpornych na środki
dezynfekcyjne."?
Czy Zamawiający zaakceptuje licznik cząstek
nowej generacji zapewniający zgodność z
wymogami 21 CFR część 11, kontrolą z poziomu
czytelnego ekranu dotykowego oraz opcją
zdalnego zarządzania pomiarami lecz
posiadającego menu w języku angielskim z
aktualizacją do języka polskiego przy najbliższej
aktualizacji?

Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.

Zamawiający wymaga portów dostępu do
przeprowadzenia okablowania/orurowania
zewnętrznych urządzeń. Porty powinny zapewnić
możliwie jak największą szczelność połączenia
zarówno gdy nie są używane a także wtedy kiedy
okablowanie/media są przeprowadzane za ich
pomocą. Wymagane wykonanie z wkładką
uszczelniającą.
Potwierdzenie dopuszczenia takiej wersji
znajduje się we wcześniejszym komunikacie do
zapytania ofertowego.

Potwierdzenie dopuszczenia takiej wersji
znajduje się we wcześniejszym komunikacie do
zapytania ofertowego.

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.
Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego
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