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1 Cel 

Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (SWU) precyzuje wymagania techniczne dla 
projektu, produkcji, dostawy i instalacji autoklawu. 

 
Specyfikacja stanowi techniczną podstawę wyboru DOSTAWCY oraz techniczną podstawę 
zlecania zakupu oraz czynności kwalifikacyjnych. 

2 Wymagania Użytkownika i Systemu 

Poniżej przedstawiono legendę dla wymagań użytkownika: 
G Ogólne 

K Funkcje kluczowe 

C Wymagania GMP 

P Wymagania Konstrukcyjne 

M Wymagania Operacyjne 

U Media 

I System sterowania 

S Oprogramowanie 

D Dokumentacja 

H Bezpieczeństwo 

O Inne 

 

2.1 Ogólne 

Numer Opis 

G1 Urządzenie będzie wycenione zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji 
Wymagań Użytkownika. DOSTAWCA może zaproponować alternatywne równoważne 
rozwiązania. Obowiązkiem DOSTAWCY jest określenie wszystkich odstępstw od tej 
specyfikacji w dostarczonej ofercie. 

G2 DOSTAWCA ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzenia.  

2.2 Funkcje kluczowe 

Numer Opis 

K1 
Autoklaw będzie zainstalowany na piętrze istniejącego budynku. Będzie to 
urządzenie wolnostojące. 

K2 Autoklaw będzie gwarantował równomierny rozkład temperatury w komorze. 
K3 Ciśnienie pracy: 0-4 bar 
K4 Zakres temperatury sterylizacji: 105-137˚C 
K5 Rozkład temperatury: -0˚C/ +3˚C; 
K6 Autoklaw będzie mieć wentylator wewnątrz systemu komory. 
K7 Autoklaw będzie miał możliwość sterylizacji mieszaniną parowo-powietrzną 
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Numer Opis 

 
 
 
 

K8 

• Akcesoria dodatkowe niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia i realizacji 
procesu produkcyjnego: 

• System załadowczo/ wyładowczy 

• wózek załadowczy/rozładowczy x 2 szt. 

• wózek wsadowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 L; 4 szt 

• kasety ze stali nierdzewnej 316 L do umieszczania wypełnionych 
ampułkostrzykawek o wymiarach: 
24 x 20 x 10 cm (WxDxH) – w ilości 80 sztuk 

o Ilość ampułkostrzykawek 2 ml/kontener: 100 szt 
o Ilość ampułkostrzykawek 5 ml/kontener: 64 szt 

K9 Stół pomocniczy do załadunku/ wyładunku koszy 

2.3 Wymagania GMP 

Numer Opis 

G1 Autoklaw w wykonaniu higienicznym (cGMP). 

G2 
Urządzenie będzie skonstruowane tak, aby powierzchnie, które stykają się z 
produktem, nie zmieniały jego jakości. 

G3 
Wszelkie substancje pomocnicze takie jak: smary, czynniki grzewcze, inne nie 
powinny stykać się z produktem. 
Należy stosować środki smarne i oleje spożywcze. 

G4 

Powierzchnia zewnętrzna będzie w wykonaniu czystym (nie sprzyja zanieczyszczeniu 
lub gromadzeniu się bakterii) i musi być odporna na środki chemiczne powszechnie 
stosowane do utrzymania czystości w przemyśle wyrobów medycznych (np. 70% 
izopropanol). 

G5 
Dostarczane przyrządy kontrolno-pomiarowe muszą być dostarczone skalibrowane 
wraz z dokumentacją kalibracji. 

 

2.4 Wymagania Konstrukcyjne 

System do przygotowania kwasu hialuronowego powinien być wykonany zgodnie z poniższymi 
wymaganiami. 

Numer Opis 

M1 
Wszystkie elementy mocujące urządzenie (śruby, kotwy, wkręty, konstrukcje 
stalowe itd. lub ich odpowiedniki) są w zakresie dostaw DOSTAWCY. 

 

M2 
DOSTAWCA zapewnia, że żadna część urządzenia z ZAKRESU DOSTAWY nie 
jest montowana do ścian strefy czystej (z wyjątkiem elementów uszczelniających i 
wykończeniowych). 

M3 
DOSTAWCA musi przewidzieć konieczność połączenia urządzenia z istniejącymi 
ścianami i sufitami strefy czystej. 

M4 Ładowanie i rozładunek odbywa się ręcznie bez pomocy urządzeń. 

M5 Rama maszyny wykonana ze stali nierdzewnej 304 L. 

M6 
Komora i drzwi wykonane ze stali 1.4404/1.4435 (316L); polerowane (Ra  0,8 m) 

M7 Komora prostopadłościenna z zaokrąglonymi narożami. 
M8 Konstrukcja komory umożliwiająca w pełni drenowanie kondensatu. 
M9 Izolacja komory z wełny mineralnej. 
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Numer Opis 
M10 Jeżeli urządzenie posiada drzwi techniczne/serwisowe muszą być łatwe w 

otwarciu/demontażu. 
M11 Jeżeli urządzenie posiada drzwi techniczne/serwisowe wykonane ze stali 

nierdzewnej. 
M12 Konstrukcja drzwi: Drzwi będą zamykane i otwierane pneumatycznie/ elektrycznie 

M13 
Konstrukcja drzwi: Kontrola drzwi dostępna poprzez przyciski zlokalizowane na 
panelu kontrolnym. 

M14 
Konstrukcja drzwi: W przypadku pojawienia się oporu drzwi (np. zawadzenie o 
wózek załadowczy) blokady mechaniczne zatrzymają drzwi. 

M15 
Sterylizator jest zabezpieczony przed rozpoczęciem procesu lub poboru mediów 
dopóki drzwi nie będą zamknięte i zablokowane. 

M16 
Konstrukcja drzwi: Uszczelka drzwi wykonana z silikonu; wymienna; łatwa w 
czyszczeniu. 

M17 Czujniki ciśnienia zainicjują alarm w przypadku rozszczelnienia. 
M18 Uszczelnienia: silikonowe; EPDM. 

 

M19 
Filtr sterylizujący na połączeniu sprężonego powietrza do komory: 
0,22µm. Zainstalowany w obudowie ze stali nierdzewnej AISI 316L. Obudowa 
filtra z dwoma adapterami do testowania integralności na miejscu. 

M20 DOSTAWCA zapewni opcję sterylizacji filtra procesowego. 
M22 Test szczelności filtra procesowego przeprowadzany automatycznie bądź przez 

urządzenie zewnętrzne. 
M23 Wkłady filtracyjne łatwo wymienialne. 
M24 Dwa porty walidacyjne (przynajmniej jeden z nich ɸ1,5”) (Tri-Clamp) 

M25 
Czujniki temperatury Pt100 rozmieszczone w krytycznych miejscach. 

M26 
2 czujniki temperatury Pt100 wewnątrz komory do kontroli wsadu (na przewodach 
giętkich) 

M27 Czujniki ciśnienia w komorze 

M28 
Manometry w części technicznej urządzenia dla: sprężonego powietrza; pary 
czystej; wody zasilającej 

M29 
Chłodzenie pompy próżniowej: woda zmiękczona (w recyrkulacji) 

M30 Chłodzenie płaszcza lub komory: woda lodowa 

 

2.5 Wymagania Operacyjne 

Numer Opis 

P1 
Autoklaw powinien umożliwiać sterylizację ampułkostrzykawek w kontenerach o 
wymiarach: 24 x 20 x 10 cm (WxDxH) 

P2 Preferowana ilość kontenerów na jeden cykl sterylizacji: 40 sztuk 
P3 Temperatura sterylizacji produktu: 118°C; 30min 
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Numer Opis 

 
 
 

 
P4 

Standardowe programy operacyjne (zaprogramowane fabrycznie cykle 
sterylizacji):  
Programy testowe: 

• program szczelności komory (leak cycle) 
• program sterylizacji filtra sprężonego powietrza 

• program Bowi-Dick  
Programy standardowe: 

• Płyny (otwarte opakowania) 
• Płyny (szczelnie zamknięte opakowania) 
• Sterylizacja narzędzi 

P5 Dopuszczalny poziom hałasu 75 dB(A) mierzony w odległości 1 metra od 
urządzenia. 

 
 

P6 

Przestrzeń, która zarezerwowana jest na autoklaw; generator pary i dostęp 
techniczny do urządzenia to maksymalnie: 

• szerokość: 2350 mm 
• długość: 1330 mm 
• wysokość: 2500 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P7 
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2.6 Media 

Numer Opis 

U1 

DOSTAWCA określa dane dotyczące mediów. 
 
Następujące media dostępne będą w zakładzie. 

Medium Parametr 

Woda do iniekcji Temperatura: 20 - 25˚C 
Ciśnienie: 3-4 bar 

Woda miejska Temperatura: 8-10˚C 
Ciśnienie: 2,5 - 4 bar 

Woda 
demineralizowana 

Temperatura: 8-10˚C 
Ciśnienie: 2,5 - 4 bar 

Sprężone Powietrze Typ 1.3.1 zgodnie z ISO 8573-1 
Ciśnienie: 6-8 bar 

System kanalizacji Bezciśnieniowy 

LAN RJ45 Ethernet kategoria 6 sieć 
strukturalna 

Zasilanie elektryczne 3ph: 400 VAC, 50 Hz   
1ph: 230 VAC, 50 Hz 

 

U2 
Wszystkie podłączenia mediów powinny być wyraźnie określone i oznakowane 
(kierunek przepływu; nazwa medium) 

U3 
Połączenia rurowe będą wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami (np. AISI, 
ASTM lub ASME) 

U4 Preferowane połączenia rurociągów zgodnie z DIN. 

U5 
Rury AISI 316 L będą poddane chemicznej pasywacji po złożeniu (wykończenie 
powierzchni wewnętrznej ≤0,6µm) 

 
U6 

Rury AISI 316 L użyte jako minimum do: 
• połączenia generatora pary z komorą 
• połączenia sprężonego powietrza z komorą 

U7 
Wszystkie połączenia przyrządów pomiarowych z komorą (czujniki temperatury; 
ciśnienia itp.) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 L lub AISI 316. 

U8 
Rury muszą być zainstalowane ze spadkiem, aby umożliwić ich samoopróżnianie 
(minimalizując ryzyko zastoju wody tzw. „dead leg”). 

U9 Stosować połączenia higieniczne z komorą Tri-Clamp 
U10 Wszystkie spawy orbitalne. 

U11 
Orurowanie, które nie jest połączone z komorą (np. płaszcz; system próżniowy) 
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. 

U12 Zawory połączone z komorą: korpus ze stali nierdzewnej AISI 316 L 
U13 Izolacja orurowania mediów gorących i zimnych 
U14 Chłodzenie kondensu do temperatury poniżej 80˚C 
U15 Zawór bezpieczeństwa dla komory. 

 
Generator pary czystej 

Numer Opis 
U16 Czynnik grzewczy: prąd 
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Numer Opis 

 
U17 

Generator pary czystej będzie miał konstrukcję zgodną ze wszystkimi 
wymogami Norm Europejskich. W zakresie dostawy znajdzie się również 
komplet dokumentacji kwalifikacyjnej, kalibracyjnej, certyfikaty (zgodnie z 
punktami I; S; D tej Specyfikacji) 

 
 

U18 

Wykonanie: 

• wszystkie powierzchnie kontaktujące się z wytworzoną parą czystą w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316L 

• wszystkie powierzchnie nie mające kontaktu z parą czystą (płaszcz; 
rama) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 

U19 
Para czysta uzyskiwana będzie z wody do iniekcji podawanej do 
generatora pary z systemu produkującego wodę/ zbiorników z wodą. 

U20 Uszczelnienia: EPDM; PTFE lub silikon. 
U21 Wytwornica będzie posiadać możliwość spustu wody. 

 
 
 
 
 
 
 

U22 

Parametry jakościowe kondensatu pary czystej odpowiadać będą 
wymogom zawartym w Farmakopei: 

Parametr jednostka USP EP 

Przewodność @20°C S/cm ---- ≤ 1,1 

Przewodność @25°C S/cm ≤ 1,3 ≤ 1,3 

TOC mg/l ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Metale ciężkie g/ml ---- ≤ 0,1 

Azotany g/ml ---- ≤ 0,2 

pH - 5 - 7 --- 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne CFU/100ml < 10 < 10 

Endotoksyny IU/ml < 0,25 < 0,25 

W przypadku endotoksyn oczekuje się ich mniejszego poziomu Poziom, 
który należy osiągnąć to: 0,05 IU/ml 

U23 
Generator pary będzie posiadał punkt do poboru prób (razem z chłodnicą 
do poboru prób) 

U24 Preferowane sterowanie generatorem: z panelu operacyjnego autoklawu 
U25 Preferowane jest, aby parametry pracy generatora podawane były na 

panelu operatorskim autoklawu. 
U26 Generator pary zlokalizowany w obrysie urządzenia. 

U27 Generator pary; oprócz wytwarzania pary dla autoklawu, będzie zasilał 
stację do sterylizacji innych urządzeń procesowych. Należy przewidzieć 
większą wydajność generatora. DOSTAWCA zamontuje zawór ręczny na 
instalacji pary do podłączenia innych urządzeń. 

U28 Generator pary będzie włączał się zawsze gdy włączany będzie autoklaw. 
U29 Częstotliwość SIP innych urządzeń procesowych: 2 x dzień 
U30 Objętość robocza innych urządzeń procesowych do sterylizacji SIP: 2 x 15 

litrów. 

2.7 System sterowania 

Numer Opis 

I1 
System sterowania powinien być zaprojektowany do monitorowania i kontrolowania 
urządzenia dostarczonego przez DOSTAWCĘ. 

I2 System musi zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku zaniku zasilania. 
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Numer Opis 

I3 

Alarmy Krytyczne automatycznie wyłączają sprzęt i powiadamiają operatora o stanie 
(stanach). Operator będzie musiał potwierdzić alarm przed jego zresetowaniem i 
restartem systemu. Po zresetowaniu alarmu, operator może zrestartować system.  
Urządzenie będzie miało następujące alarmy krytyczne i ostrzeżenia: 
 

Alarm lub Ostrzeżenie Krytyczny Informacyjny 

Zatrzymanie Awaryjne X  

Awaria Zasilania X  

Brak powietrza do sterowania X  

Niskie ciśnienie pary X  

Wahania temperatury komory X  

Wahania temperatury płaszcza X  

Uszkodzony napęd X  

Brak nadzoru nad panelem operatora X  

Gotowy do pracy  X 

Rodzaj programu  X 

 

“Komunikaty informacyjne” powiadamiają operatora i nie podejmują dalszych działań. 

I4 
Zatrzymanie awaryjne będzie aktywowane przyciskiem grzybkowym, podłączonym 
kablem. Po aktywowaniu, cały system wyłączy się natychmiast i odłączy zasilanie od 
wszystkich elementów. 

I5 Alarmy będą dźwiękowe lub wizualne. 

I6 
Wszystkie przewody instalacji elektrycznej będą poprowadzone w rurach osłonowych. 
Wszystkie przewody będą ponumerowane w celu ich łatwej identyfikacji. 

I7 
Wszystkie parametry procesu musza mieć możliwość dowolnego programowania w 
zależności od prowadzonego procesu w granicach zapewniających poprawny przebieg 
i skutek procesu. 

I8 
Szafa sterownicza (preferowana obudowa ze stali nierdzewnej); zlokalizowana w 
części technicznej maszyny. 

I9 Możliwość zaprogramowania do 40 cykli sterylizacji. 

I10 Sterownik PLC może być zintegrowany z panelem HMI. 

I11 HMI: minimum 8”; kolorowy 

I12 HMI: w języku polskim i angielskim 

 
 

I13 

Na HMI będą wyświetlane: 

• Alarmy i Ostrzeżenia 

• Status Systemu (gotowy, uruchomiony, bieżący program, temperatury, itp.) 

• Rodzaj Programu 
• Powiadomienia (powiadomienia serwisowe, itp.) 

I14 Urządzenie wymaga zalogowania do działania. 

 
I15 

Minimum 3 poziomy dostępu muszą być skonfigurowane:: 

• Operator 

• Konserwacja/Inżynieria 
• Administrator 
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Numer Opis 

 
 
 
 
 

 
I16 

Rejestrowanie danych obejmować będzie: 

• Temperaturę w komorze 

• Ciśnienie w komorze 

• Temperaturę w płaszczu 

• Dane informacyjne: 

o Numer serii 
o Data / czas cyklu 
o Alarmy 
o Parametry krytyczne 
o Numer identyfikacyjny operatora 
o Czas, ciśnienie i temperaturę każdego etapu sterylizacji 
o Po każdej sterylizacji dostępny będzie raport szarży i możliwość 

jego 
druku w formacie pdf. 

I17 
Pamięć ostatnich 1000 cykli; łatwy transfer za pomocą łącza Ethernet (minimum 2 
porty Ethernet). 

I18 
System zbierania danych: SCADA lub równoważny; Zabezpieczenie danych w 
przypadku zaniku napięcia. 

I19 Możliwość kontroli procesu na urządzeniach KLIENTA 

2.8 Oprogramowanie 

Numer Opis 

S1 Wszystkie grupy użytkowników są ograniczone do ręcznej modyfikacji danych. 

S2 
Użytkownik ma możliwość przeglądania danych tylko po dostarczeniu poświadczeń 
logowania. 

S3 
Użytkownik ma możliwość eksportowania danych tylko po dostarczeniu poświadczeń 
logowania. 

S4 System będzie miał ścieżkę audytu (audit trail). 

S5 Oprogramowanie będzie miało ścieżkę audytu dla wszystkich czynności użytkownika. 

S6 Oprogramowanie będzie miało oznaczoną datą ścieżkę audytu. 

S7 
Oprogramowanie będzie miało oznaczoną stemplem czasowym ścieżkę audytu 
(data i godzina) 

S8 
Ścieżka audytu będzie zawierać dane operatora zawierające imię i nazwisko, lub ID 
(login) użytkownika. 

S9 
Ścieżka audytu zawiera aktywność systemu, w tym wszystkie logowania 
użytkownika  i nieudane próby dostępu. 

S10 
Oprogramowanie będzie generowało ścieżkę dostępu podczas tworzenia 
wszystkich danych. 

S11 
Oprogramowanie będzie generowało ścieżkę dostępu podczas modyfikowania 
wszystkich danych. 

S12 
Oprogramowanie będzie generowało ścieżkę audytu podczas usuwania / dezaktywacji 
wszystkich danych. 

S13 
Oprogramowanie musi zawierać wpis dotyczący ścieżki audytu opisujący wszystkie 
operacje 

S14 
Oprogramowanie obsługuje przywracanie poprzednich wersji kopii zapasowych 
ścieżki audytu. 
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Numer Opis 

S15 Ścieżka audytu powinna być możliwa do eksportu / drukowania. 

S16 
Oprogramowanie powinno ograniczać każdemu użytkownikowi możliwość 
modyfikacji ścieżki audytu. 

S17 
Oprogramowanie powinno rejestrować zmiany w działalności zarządzania 
użytkownikami w ścieżce audytu. 

S18 
Oprogramowanie musi być w stanie wygenerować dane w formacie CSV lub innym 
czytelnym formacie 

 
S19 

Oprogramowanie musi mieć funkcję tworzenia kopii zapasowych / narzędzie 
umożliwiające synchronizację z innymi narzędziami kopii zapasowych 
Uwagi: Jeśli można stworzyć kopię zapasową bazy danych przy użyciu innych 
narzędzi / procesów, funkcja narzędzia nie jest wymagana. 

 
S20 

Baza danych przechowuje dane o maksymalnej wielkości (DOSTAWCA określi 
wielkość bazy danych). Oprogramowanie wyrzuci komunikat ostrzegawczy, gdy 
pamięć bazy danych zostanie zapełniona w 80%. Oprogramowanie nie nadpisuje 
istniejących rekordów. 

S21 
Wyeksportowane pliki danych są chronione hasłem i dostępne do edycji tylko po 
podaniu hasła. 

S22 Oprogramowanie ogranicza jednoczesne logowanie wielu użytkowników. 
 

S23 
Baza danych jest pobierana z oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej 
Oprogramowanie obsługuje przywracanie poprzednich wersji kopii zapasowej bazy 
danych 

 

S24 
Oprogramowanie musi mieć  funkcję "zarządzania użytkownikami"  w 
celu zdefiniowania dostępu /ograniczeń do określonych funkcji opartych na 
użytkownikach / grupach użytkowników . 

S25 
Oprogramowanie nie będzie miało opcji usuwania użytkownika / ID użytkownika. 
Oprogramowanie będzie miało opcję dezaktywacji nieużywanego konta użytkownika. 

S26 
Oprogramowanie powinno umożliwić dostęp użytkownikowi tylko po dostarczeniu 
poświadczeń logowania. 

S27 
Oprogramowanie nie dopuści do stworzenia dwóch lub więcej kont użytkownika 
z takim samym ID. 

 

S28 
Oprogramowanie musi mieć funkcję "zarządzania użytkownikami" w celu 
zdefiniowania dostępu / ograniczeń do określonych funkcji opartych 
na użytkownikach / grupach użytkowników. 

S29 
System powinien umożliwiać użytkownikom tworzenie unikalnych poświadczeń 
logowania. 

S30 
System powinien zabronić korzystania z kont dzielonych / grupowych jako elementów 
składowych ścieżki audytu. 

 

S31 
Konto użytkownika powinno być unikalne dla całego okresu użytkowania bazy 
danych. System powinien umożliwiać wyłączanie kont użytkowników, ale nie ich 
usunięcie. 

S32 
Poświadczenia logowania muszą zawierać co najmniej dwa składniki, takie jak 
identyfikator użytkownika i hasło. 

S33 
Oprogramowanie nie zezwoli żadnemu użytkownikowi, w tym administratorowi 
na przeglądanie haseł jakiegokolwiek użytkownika. 

S34 
Oprogramowanie nie powinno pozwolić na generowanie takiej samej kombinacji kodu 
identyfikacyjnego i hasła dla dwóch różnych osób. 

S35 Oprogramowanie powinno wymuszać okresową zmianę haseł użytkowników. 
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Numer Opis 

S36 Oprogramowanie powinno ukrywać hasło podczas wprowadzania. 

S37 
Oprogramowanie powinno mieć możliwość zresetowania hasła dowolnego 
użytkownika wyłącznie z poziomu administratora. 

S38 Próby nieudanego logowania będą rejestrowane w ścieżce audytu 

 

2.9 Dokumentacja 

Dokumentacja techniczna  

Numer Opis 

D1 
Wszystkie dokumenty wymienione poniżej muszą być dostarczone w formie wydruku / 

papierowej. 

D2 

Wszystkie dokumenty wymienione poniżej muszą być dostarczone również w formie 
plików komputerowych (na płycie CD/DVD ROM). Dopuszczalne formaty plików (bez 
haseł): 

• Pliki Microsoft Office 2007 do 2013: Word, Excel, Access, Power Point, Visio 
• Adobe Acrobat pdf 5.0 lub wyższy 
• AutoCAD v.12 lub nowszy. 

D3 

Instrukcja obsługi: 
• opis użytkowania, 
• opis ostrzeżeń, zagrożeń i zagadnień związanych z bezpieczeństwem, 
• opis ustawień i parametrów roboczych, 
• opis zasady i logiki działania, 
• instrukcje stosowania, 
• diagnostyka rozruchu i komunikaty alarmowe 

D4 

Instrukcja instalacji powinna zawierać takie elementy jak: 

• nastawy i regulacje, 
• rutynowa konserwacja: 

o czynności codzienne 
o czynności cotygodniowe 
o sprawdzenia okresowe 

• konserwacja niestandardowa:  
o wymiana mechanicznych części zamiennych / zużywających się 

(przedstawione za pomocą wykresów, rysunków lub widoków 
szczegółowych),  

o regulacja. 

• oznaczenie części zamiennych: kody zamówieniowe producentów 
• procedury wymiany elementów 
• opisy SOP (np. sanityzacja) 
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Numer Opis 

D5 

Instrukcja systemu sterowania powinna zawierać następujące informacje: 
• opis systemu, 
• instrukcję montażu 
• instrukcję konserwacji 
• instrukcję odzyskiwania systemu 
• lokalizację urządzeń elektrycznych 
• schematy połączeń 
• wykaz części składowych 
• położenie przełączników Dip-Switch i zworek oraz skonfigurowana mapa 

WE/WY 

 
D6 

Należy opracować i przetestować  plan  przywrócenia  gotowości  systemu  do  pracy 

na wypadek awarii (np. w przypadku uszkodzenia PLC i / lub HMI, itp.) -

dokumentacja DRP (ang. Disaster Recovery Plan) 

 

 
D7 

Certyfikaty: 
• Uprawnień dla spawaczy (zgodnie z ISO 9606) 
• Dla stali nierdzewnej dla materiału (EN 10204) 
• Certyfikaty kalibracji fabrycznych 

 
D8 

Dokumentacja spawalnicza: 
• Dziennik spawania 
• Wydruki nastaw automatów spawalniczych 
• Wydruki zdjęć kontroli endoskopowej oraz ich kopia na nośniku elektronicznym 

 
 
 
 
 

 
D9 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać co najmniej: 

• Schemat rurociągów i oprzyrządowania (P&ID), w tym lista części 
• Lista komponentów instalacyjnych wraz z informacją o typie, parametrach itp. 

dla każdego urządzenia. 
• Lista części zamiennych 
• Specyfikacja funkcjonalna systemu sterowania. 
• Specyfikacja sprzętowa (wyposażenia) systemu sterowania. 
• Specyfikacja oprogramowania systemu sterowania. 
• Aranżacja wykonania instalacji w wyznaczonych pomieszczeniach. 
• Rysunki izometryczne orurowania. 
• Wykaz zużycia mediów. 
• Lista punktów pomiarowych 
• Lista alarmów 
• Dokumentacja elektryczna 

2.9.1 Dokumentacja kwalifikacyjna 

Dokumentacja kwalifikacyjna będzie wykonywane przez DOSTAWCĘ z pomocą KLIENTA. 

Numer Opis 

D12 
Działania kwalifikacyjne (testowanie) zostaną wykonane przez DOSTAWCĘ 
we współpracy z KLIENTEM. 

D13 

Dokumentacja kwalifikacyjna będzie zawierać: 

• Procedurę IQ 

• Procedurę OQ 

• Protokoły IQ 

• Protokoły OQ 
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Numer Opis 

• Raport IQ 

• Raport OQ 
Dokumentacja ta musi jako kompletna zostać zatwierdzona przez KLIENTA przed 
rozpoczęciem testów. 

D14 

Kwalifikacja instalacyjna będzie obejmować: 

• Weryfikację krytycznych połączeń, części i schematów połączeń  

• Weryfikację komponentów 

• Weryfikację przyłączy mediów 

• Sprawdzenie certyfikatów kalibracyjnych 

• Weryfikację schematu elektrycznego 

• Weryfikację dokumentacji spawania, w tym certyfikaty spawaczy, kontroli spawania, 
automatyczne programy spawania, dokumentacja próbek spawalniczych, rejestry 
wykresów pasków lub / i niezależnych sprawozdań z kontroli. 

• Weryfikację instalacji i punktów poboru prób 

• Weryfikację montażu elementów krytycznych 

• Weryfikacja kompletności dokumentacji 

D15 

Kwalifikacja operacyjna będzie obejmować: 

• Sprawdzenie działania wyłącznika głównego 

• Uruchomienie urządzenia po całkowitym zatrzymaniu 

• Testowanie ponownego uruchamiania systemu (utrata mocy i innych mediów) 
zgodnie z procedurą (DRP) 

• Sprawdzenie działania wszystkich komponentów urządzenia 

• Sprawdzenie systemu automatyki – weryfikacja systemu sterowania procesem 
i alarmów 

• Przegląd SOP'ów w celu sprawdzenia, czy instrukcje obsługi są kompletne 
i odpowiadają stanowi wybudowanemu 

2.9.2 Dokumentacja oprogramowania i konfiguracji parametrów 

Numer Opis 

D20 

Standardowe oprogramowania, które podlegają licencjonowaniu (takie jak np. system 
operacyjny Windows itp.) powinny mieć własną płytę CD/DVD z certyfikatami 
potwierdzającymi autentyczność i licencje na użytkowanie danego oprogramowania. 
Informacje o oprogramowaniu (Nazwa, wersja), powinny być umieszczone w DRP. 

D21 

Wszystkie niestandardowe programy komputerowe np. oprogramowania sterowników 
PLC, oprogramowania HMI, powinny posiadać kopie zapasowe na CD/DVD w wersji 
źródłowej. Informacje o oprogramowaniu (nazwa, wersja itp.) powinny być umieszczone 
w DRP 

 

2.10 Bezpieczeństwo 

Numer Opis 
 

H1 
System zatrzyma się automatycznie po utracie elektryczności, powietrza lub innego 
głównego medium i będzie wymagać interwencji operatora w celu ponownego 
uruchomienia. W wyniku przejścia do bezpiecznego stanu nie dojdzie do uszkodzenia. 
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Numer Opis 

H2 
System powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa oraz przepisów 
BHP. 

H3 
Blokada bezpieczeństwa uniemożliwiająca uruchomienie urządzenia w przypadku, 
gdy drzwi są otwarte, niezablokowane 

H4 
Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi autoklawu, jeżeli temperatura w komorze 
przekracza ≥70°C 

2.11 Inne 

Numer Opis 

O1 Deklaracja zgodności CE. 

O2 
Materiały i części zamienne (związane z konserwacją i elementy, które należy 
okresowo odnawiać) muszą być zapewnione na 2 lata eksploatacji od daty instalacji. 
Wykaz tych materiałów będzie częścią dokumentacji sprzętowej. 

O3 2 letni kontrakt na konserwację zapobiegawczą (2 przeglądy zapobiegawcze/rok) 

O4 

FAT w fabryce z udziałem KLIENTA (dotyczy autoklawu i generatora pary) 
• sprawdzenie przygotowanej dokumentacji 
• sprawdzenie zgodności schematów 
• sprawdzenie certyfikatów materiałowych i kalibracji 
• sprawdzenie poprawności instalacji 
• sprawdzenie software 
• sprawdzenie alarmów 
• mapowanie temperaturowe (1 pełny cykl przy pustej komorze powtórzony 3 

razy) 
• test szczelności 

• test Bowie-Dick 

O5 

DOSTAWCA będzie odpowiedzialny za instalację sprzętu: 

• Transport wewnętrzny na miejscu (KLIENT jest odpowiedzialny za prace 
budowlane i wyburzeniowe)  

• Połączenie z przygotowanymi wcześniej punktami odbioru mediów 

• Instalację 

• Testowanie 

• Rozruch 

• Szkolenia 

O6 

Dostawa zostanie zrealizowana przez DOSTAWCĘ jako część ZAKRESU DOSTAWY 
– zgodnie z warunkami DDP (Incoterms 2010). Wszystkie elementy będą zapakowane 
przez DOSTAWCĘ w sposób uniemożliwiający uszkodzenie sprzętu podczas 
transportu. 

O7 
DOSTAWCA udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego przez KLIENTA. 
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