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      Wykonawcy 
 

 
WYJAŚNIENIE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa komory rękawicowej z wyposażeniem  
do prac w atmosferze beztlenowej” 
 
  

Uprzejmie informuję, że w dniu 30.01.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 

 
"Prośba o wyjaśnienie niejasnych zapisów w załączniku nr 5 – opis przedm. zam. 
Dotyczy punktów. 
 
do 11 i 12 
Państwo wymagacie wyniku pomiaru rozszczelnienia poniżej 0,05% obj/godz . 
Metoda tlenowa 10648-2 sprawdzania szczelności jest stosowana do komór o najwyższej szczelności tzw. klasy 1. 
Stara - można powiedzieć przedpotopowa - metoda tzw ciśnieniowa 25412  (Pressure change method) jest 
stosowana do komór o bardzo niskiej klasie szczelności. 
Po co Zamawiający wymaga sprawdzania szczelności komory metoda niedokładną skoro komora przechodzi test 
metodą precyzyjną - tlenową ?  
Proszę o odpowiedź po skonfrontowaniu tych dwóch metod posługując się normami ISO. 
  
do 14. 
Czym Zamawiający uzasadnia potrzebę regulacji ciśnienia w komorze za pomocą pedałów ? 
Przecież automat i tak reguluje ciśnienie.  
Można wyposażać komorę w układy nadmiarowe. Angażują one jednak uwagę operatora i zwiększają awaryjność. 
  
do  15. 
Dlaczego Zamawiający wymaga detektora cyrkonowego  a nie po urządzenia spełniającego swą funkcję i dobrej 
jakości ? W jakim celu potrzebny jest obsłudze sygnał 0 - 10V, wymóg zasilania 24V i po co określa się długość kabla 
min. 2 m ? 
  
do 29. 
Jeżeli jednostka oczyszczania nie jest zintegrowana z komorą a stoi w pobliżu to drgania źle wyważonej dmuchawy i 
tak przeniosą się z niej na komorę. 
Czy nie należałoby wymagać wysokiej jakości dmuchawy wraz certyfikatu poziomu drgań ? 
  
do 40.  
Prośba o wyjaśnienie w jaki sposób detektor argonowy (zawartości argonu)  ma służyć do badania rozszczelnienia za 
pomocą metody 25412 spadku ciśnienia . 
Dlaczego istotne są numery seryjne detektorów a nie certyfikaty wzorcowania i data ważności certyfikatów ? 
 



 

 

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                                                                   
UL. GAGARINA 5, 87-100 TORUŃ, POLSKA,  
TEL.: +48 (56) 611-22-95, FAX: +48 (56) 611-22-96,  

NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324, E-MAIL:BZP@UMK.PL, WWW.UMK.PL    Strona 2 z 2 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad 11 i 12  – Obie metody dotyczące pomiaru szczelności uzupełniają się. Pomiar metodą ciśnieniową jest szybkim 
i praktycznym testem co w przypadku takich urządzeń jak komora rękawicowa ma uzasadnienie i sprawdza się w 
praktyce. 
 
Ad 14 – Automatyczna regulacja ciśnienia jest bezwzględnie wymagana, ale z praktycznego punktu widzenia 
chcielibyśmy mieć możliwość regulacji manualnej za pomocą pedałów. Ponadto automatyczna regulacja ciśnienia 
w komorze poprzez sterownik odnosi się do zdefiniowania określonego zakresu ciśnienia pracy (np. +/-5 mbar od 
ciśnienia atmosfer). W sytuacji pracy w komorze już samo włożenie rękawic do komory powoduje wzrost 
ciśnienia, a jego regulacja poprzez pedały jest szybka, wygodna i nieodzowna, gdy obie ręce operatora zajęte są 
wykonywaniem czynności w komorze. Pedały umożliwiają precyzyjną  regulację ciśnienia dostosowaną do 
aktualnych potrzeb operatora. Z tego powodu są bezwzględnie wymagane. Przyciski możne ( pedały) stanowią 
uzupełnienie funkcji sterownika a nie jego dublowanie. Układy nadmiarowe nie spełniają tego wymogu, 

dodatkowo mogą powodować niebezpieczeństwo kontaminacji atmosfery komory parami oleju lub innych cieczy. 
 
Ad 15 – Detektor cyrkonowy jest bezobsługowym i niewymagającym serwisu układem pomiarowym o 
zdefiniowanych parametrach, dokładności odczytu, liniowości. Będzie przeznaczony do pomiaru i kontroli 
atmosfery z dokładnością do 0,1ppm. Z tego powodu wymagany jest właśnie ten typ detektora o parametrach 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie możne zaakceptować innego detektora w sytuacji, 
gdy jego charakterystyka określona jest lakonicznie w pytaniu jako urządzenie o dobrej jakości oraz spełniające 
funkcje. 
Możliwość instalacji dodatkowych czujników wewnątrz komory, ew. podana charakterystyka napięciowa ma na 
celu podłączenie innych typów detektorów w przyszłości. Długość kabla min. 2 m umożliwia instalację detektora w 
najbardziej oddalonym miejscu od jednostki oczyszczającej w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnego 
pomiaru. 
 
Ad 29 – W sytuacji gdy jednostka oczyszczająca nie jest zintegrowana trwale z komorą rękawicową Zamawiający 
nie widzi niebezpieczeństwa przenoszenia drgań z dmuchawy na komorę. Nieodpowiednio wyważona dmuchawa 
jest sytuacją mało prawdopodobną. Większość producentów oferuje jednostki oczyszczające niezintegrowane z 
komorą np.: producent Jacomex posiada takie komory w swojej ofercie np.: model GP Concept (II), podobnie 
producent Inert, Gloveboc Technik oraz inni. 
 
Ad 40 – Detektor argonowy ma służyć do wykrywania potencjalnych nieszczelności w komorze po wykonaniu 
atmosfery argonowej oraz zintegrowanym z nią osprzętem (śluzy, szyby, uszczelki, połączenia, etc.). Znając numer 
seryjny detektora można ustalić jego historię (daty wzorcowań, ważność certyfikatów, etc). 
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