
ZAPYTANIE OFERTOWE – KOMORA KLIMATYCZNA 
 

1. ZAKRES SPECYFIKACJI 
 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie wymagań użytkownika odnośnie zamówienia, zakupu  
i instalacji nowego urządzenia: komory klimatycznej. Zapytanie ofertowe jest podstawowym 
dokumentem do przeprowadzenia rozeznania ofertowego, wyboru producenta, ustalenia zgodności 
wymagań użytkownika z ofertą producenta, określenia zasad kwalifikacji komory klimatycznej. 
 
Opis 
Przeznaczenie przedmiotu specyfikacji 
 
Urządzenie będzie stosowane do symulowania warunków klimatycznych dla przeprowadzenia badań 
próbek tkanin. 
Zakres stosowania 
Urządzenie będzie stosowane przede wszystkim do symulacji różnych warunków temperatury  
i wilgotności dla próbek tkanin. 
Urządzenie musi się składać z: 
- komory klimatycznej, 
- oprogramowania z modułami umożliwiającymi odczyt parametrów temperatury i wilgotności 
panującej w komorze klimatycznej (opcjonalnie). 
 

2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 
 

Lista parametrów krytycznych z dopuszczalną tolerancją 
- pojemność urządzenia od ok. 400 do ok. 500 litrów; 
- możliwość regulacji temperatury od - 5 do + 70˚C; 
- możliwość regulacji wilgotności 10 – 90%; 
- możliwość kalibracji i walidacji; 
- wymiary wewnętrzne: umożliwiające umieszczanie pionowo na półkach próbek o wymiarach co 
najmniej 360 mm (wysokość) na 350 mm (głębokość), 
- dokładność regulacji ±0,2°C dla temperatury i ±3% dla wilgotności.  
 

3. WYMAGANIA FUNKCJONALNE 
 

3.1 Alarmy i komunikaty 
W przypadku wystąpienia awarii (przekroczeń zadanych limitów temperatury i wilgotności) urządzenie 
za pomocą oprogramowania powinno wysyłać informację o przekroczeniu (opcjonalnie). 
 

4. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 
 

4.1 Warunki pracy 
 

4.1.1 Docelowe środowisko pracy 
 

Temperatura otoczenia - zakładana górna temperatura 30°C 
Wilgotność 20 - 80 % w.w. 
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach pokojowych. 
 

4.1.2 Dostępność 
 

System jest przewidziany do pracy 7 dni w tygodniu (urządzenie pracuje 24 godziny/dobę przez 7 dni 
w tygodniu). 
 

4.1.3 Konstrukcja 
 

- wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej, 
- półki wykonane z blachy ze stali nierdzewnej (perforowanej lub pełne), 
- szczegółowa konfiguracja mocowań wewnętrznych zostanie ustalona z Dostawcą przed złożeniem 
zamówienia, 
- kółka jezdne z hamulcem lub możliwością wykręcenia stałych stopek, 
- zasilanie wodą - rozwiązanie musi być niezależne od wodociągów i miejsca instalacji (np. zbiornik(i) 
na wodę demineralizowaną i kuweta/zbiornik na wodę zużytą), 



- wymiary zewnętrzne – możliwość wstawienia komory przez drzwi o wymiarach w świetle – 127 cm 
(szerokość) x 198 cm (wysokość), 
- możliwość zamontowania uch do przenoszenia komory suwnicą (opcjonalnie). 
 
 

5. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA 
 

- urządzenie charakteryzujące się standardami bezpieczeństwa; 
 
7. WYMAGANIA SYSTEMU STEROWANIA 
 
7.1 Sterowanie i kontrola nad procesem 
 
System kontroli i sterowania procesem powinien umożliwiać programowanie i kontrolę parametrów 
temperatury i wilgotności (panel sterujący wbudowany w urządzenie i oprogramowanie – opcjonalnie). 
 
7.2 Postępowanie z danymi oraz ich zabezpieczenie 
 
7.2.1 Interfejs użytkownika 
 
7.2.1.1 Współpraca z komputerem umożliwiającym: 

- rejestrację procesu, wyników pomiarów, 
- wizualizację graficzną przebiegu procesu, 
- możliwość podglądu pracy komory klimatycznej przez INTERNET (opcjonalnie), 
- możliwość otrzymywania informacji o awariach podczas pracy komory klimatycznej przekazywanych 
SMS’ami do telefonu komórkowego (opcjonalnie). 
- awaryjny czujnik temperatury i wilgotności z możliwością podpięcia pod istniejący monitoring 
(opcjonalnie). 
W przypadku wyposażenia we własny system powiadomienia o awarii czujnik nie jest wymagany. 
 
7.2.1.2 Częstotliwość próbkowania danych 
 
- Pełna informacja dotycząca etapów realizacji programu podczas pracy komory. 
 
7.2.1.3 Wymagania odnośnie gromadzenia danych dotyczących temperatury i wilgotności 
                                                                 
Dane gromadzone w pamięci urządzenia, w komputerze PC, lub innym nośniku pamięci. 
 
7.2.1.4 Nośnik przechowywanych danych 
 
Komputer PC, pamięć urządzenia lub zewnętrzny nośnik pamięci. 
 
7.2.2 Interfejs użytkownika dla Administratora i Obsługi 
 
7.2.2.1 Wymagania językowe 
 
Język polski lub angielski 
 
7.2.2.2 Wyświetlanie (display) 
 
Monitor / Wyświetlacz LCD 
 
7.2.2.3 Sterowanie 
 
Automatyczne z oprogramowania zainstalowanego na PC (opcjonalnie) lub na panelu sterującym 
wbudowanym w urządzenie. 
 
7.2.4 Gromadzenie i archiwizacja danych 
 

Komputer PC, pamięć urządzenia lub inne nośniki pamięci. 

 



8. WYMAGANIA DOKUMENTACYJNE 
 

Dokumentacja 
Dokumentacja w języku angielskim lub polskim. 
Co najmniej jedna kopia drukowana. 
Wymagana dokumentacja: 
1. Dane podstawowe urządzenia: Producent, typ urządzenia, rok produkcji, numer seryjny itp. 
2. Dane techniczne (moc pobierana, prędkość, pojemność, gabaryty, waga itp.) 
3. Lista części zamiennych 
4. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. 
5. Instrukcja konserwacji urządzenia w języku polskim zawierająca: 
a. Opis metodologii serwisowania, procedurę „dostrajania” urządzenia (adjustment) 
b. Instrukcję serwisowania i przeglądów okresowych i remontów planowych wraz z podaniem 
harmonogramu tych przeglądów. 
c. Listę typowych awarii urządzenia wraz z procedurą postępowania w przypadku ich wystąpienia 
(Wykaz typowych usterek i sposobów ich usuwania). 

Instrukcje konserwacji wszystkich podzespołów i podsystemów przedmiotu specyfikacji 
e. Kompletny wykaz elementów szybko zużywających się wraz z harmonogramem ich 
przeglądów 
f. Zalecaną listę części zamiennych 
6. Instrukcja czyszczenia w języku polskim. 
7. Certyfikaty/świadectwa sprawdzeń przyrządów pomiarowych zainstalowanych w urządzeniu 
8. Certyfikat CE 
9. Gwarancja - Szczegółowy opis gwarancji i wynikających z niej przywilejów użytkownika oraz wykaz 
prac i konserwacji wykonywanych w ramach gwarancji. 
10. Wersję firmware’u wraz z datą ostatniej modyfikacji – o ile takie oprogramowanie zostało 
zainstalowane. 
 

9. URUCHOMIENIE I KWALIFIKACJA 
 
9.1 Uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego, 
9.2 Przeszkolenie osób wyznaczonych w zakresie obsługi, konserwacji, 
9.3 Dokumentacja kwalifikacji (np. w formie zaświadczeń o przeszkoleniu), 
9.3.1 Po dostarczeniu urządzenia zostanie przeprowadzona instalacja i konfiguracja urządzenia oraz 
oprogramowania sterującego komorą klimatyczną (oprogramowanie w opcji). Czynności te zostaną 
wykonane przez serwis producenta urządzenia lub Dostawcę.  
Dostawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe działanie komory klimatycznej. 
 

10. GWARANCJA 
 
10.1 Co najmniej 24 miesiące gwarancji producenta. 
 

11. KRYTERIA OCENY 
 
Kryteria oceny: 
- Wymagania ofertowe, 
- Cena, 
- Wymagania ofertowe opcjonalne, 
- Czas gwarancji, 
- Dostępność serwisu, 
- Termin dostawy. 
 

12. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
- 31.07.2015 r. 
 

13. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY 
 
- 30 dni, 
 

14. OFERTA W JĘZYKU POLSKIM 


