
Pakiet 1 –  sprzęt do hodowli i sterylizacji 

Lp NAZWA MININALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 

1 Inkubator 
multigazowy z 
atmosferą CO2-
N2-O2 

1. Pojemność robocza komory: 160-165 litrów 
2. Maksymalne wymiary zewnętrzne (SxGxW): 620x710x910mm 
3. Minimalne wymiary wewnętrzne (SxGxW): 490x520x660mm 
4. Płaszcz powietrzny Direct Heat & Air – trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi 

grzałkami dla kuwety z wodą oraz drzwi zewnętrznych. 
5. Drzwi zewnętrzne pełne. Dodatkowa 4-drzwiowa śluza wewnętrzna. Drzwiczki śluzy 

szklane, uszczelnione. 
6. Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych. 
7. Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego pasywną 

dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora. 
8. 3 półki perforowane o wymiarach minimalnych (SxG): 470x450mm. Możliwość 

zamontowania maksymalnie 10 takich półek. 
9. Niepodlegające demontażowi uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory. 
10. Zakres kontroli temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C 
11. Stabilność temperatury: ±0.1°C 
12. Jednorodność temperatury: ±0.25°C 
13. Zakres kontroli stężenia CO2: 0% do 20% 
14. Stabilność stężenia CO2: ±0.15% 
15. Zakres kontroli stężenia O2: 1% do 18% oraz 22% do 80% 
16. Stabilność stężenia O2: ±0.2% 
17. Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95%RH ±5%RH 
18. Sterownik mikroprocesorowy PID wyposażony w funkcję rejestracji temperatury, 

stężenia CO2 i O2, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany port USB 
umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. 

19. Dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości WVGA 800x480 lub wyższej. 
20. Pomiar stężenia CO2 na zasadzie spektrofotometrii w podczerwieni. Podwójny czujnik IR z 

funkcją stałej, automatycznej kalibracji zera. 
21. Wbudowana, uruchamiana automatycznie po zamknięciu drzwi inkubatora lampa UV 

sterylizująca powietrze i wodę w kuwecie nawilżającej. Świetlówka UV niepowodująca 
powstawania ozonu. Możliwość włączenia lampy na 24 godziny w celu dekontaminacji 
wnętrza. 

22. Możliwość doposażenia inkubatora w pochodzący od producenta system dekontaminacji 
wnętrza i akcesoriów za pomocą oparów nadtlenku wodoru.  

23. Filtr mikrobiologiczny na liniach zasilania w gaz CO2 i O2. 
24. Sygnalizacja stanów alarmowych: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, 

odchylenia stężenia O2, długotrwałego otwarcia drzwi, awarii lampy UV, spadku 
wydajności lampy UV. 

25. Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez 
użytkownika. 

26. System automatycznej diagnostyki usterek. 
27. Port kablowy o średnicy minimum 30mm pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych 

instrumentów pomiarowych do komory inkubatora. 
28. Zamek elektryczny drzwi z funkcją blokady dostępu przy pomocy hasła. 
29. Maksymalny pobór mocy poniżej 400W. 
30. Maksymalny poziom hałasu: 25dB. 
31. Maksymalna waga urządzenia: 80kg. 
32. Urządzenie będące wyrobem medycznym i posiadające deklarację zgodności z dyrektywą 

93/42EEC (deklaracja zgodności należy załączyć do oferty przetargowej). 

33. Gwarancja: minimum 24 miesiące. 
34. Certyfikaty: CE urządzenia. 
35. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 
36. Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 



37. Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie 
nowe. Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych 
części lub modyfikowane. 

Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów 
technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

2 Sterylizator 
laboratoryjny 
 

MININALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 
1. Pojemność suszarki ok. 90 litrów. 
2. Zakres nastawianej  temperatury od + 40ºC do + 200ºC 
3. Wymiary zewnętrzne : szerokość: 580 mm, głębokość: 595 mm, wysokość 820 mm 
4. Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej. 
5. Okno obserwacyjne o potrójnej warstwie szkła umożliwiające kontrolę wsadu 
6. Ilość półek nie mniejsza niż 2 
7. Dwa zamykane wyloty powietrza  umieszczone w górnej ściance suszarki 
8. Mikroprocesorowy sterownik PID 
9. Możliwość regulacji temperatury z podziałką  +/- 1ºC  
10. Jednolitość temperatury przy + 200ºC to +/- 4ºC 
11. Ciężar nie większy niż 50 kg 
12. Wymuszony obieg powietrza 
13. Wbudowany zegar czasu sterylizacji 
14. Komora zewnętrzna wykonana ze stali galwanizowanej pokrytej akrylem 
15. Wyświetlacz typu LED 
16. Urządzenie z możliwością zaprogramowania automatycznego uruchomienia i zatrzymania 
procesu. 

17. Gwarancja: minimum 24 miesiące. 
18. Certyfikaty: CE urządzenia. 
19. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 
20. Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 
21. Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie 

nowe. Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych 
części lub modyfikowane. 

Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów 
technicznych (dopuszczony język angielski). 

 



PAKIET 2 –  sprzęt do laboratorium biotechnologicznego 

Lp NAZWA WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 

1 Liofilizator z 
wyposażeniem 

Minimalne wymagania techniczne: 

 Urządzenie do próżniowego suszenia zamrożonych materiałów biologicznych  

 Możliwość umieszczenia urządzenia na blacie laboratoryjnym 

 Pojemność kondensatora lodu nie mniejsza niż 2,5 kg 

 Wydajność kondensatora lodu minimum 2 kg/24 h 

 Minimalna temperatura kondensatora lodu: - 55C 

 Rozdzielczość wskazań temperatury kondensatora lodu nie gorsza niż 0,1°C 

 Sterowanie mikroprocesorowe z klawiaturą membranową i wyświetlaczem graficznym 

 Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza oraz ustawienia dźwiękowego potwierdzenia 
naciśnięcia klawiszy 

 Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu: 
całkowitego czasu trwania procesu; czasu przebiegu poszczególnych faz procesu; próżni; 
temperatury parowania w funkcji próżni; temperatury kondensatora lodu 

 Tryb programowania i możliwość ustawienia automatycznej lub manualnej zmiany faz 
procesu                                        

 Zadawanie i automatyczna regulacja próżni podczas procesu liofilizacji.                    

 Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora: czasu wstępnego grzania pompy 
próżniowej od 5 do 60 min; czasu rozmrażania kondensatora lodu w zakresie co najmniej od 
minuty do 100 godzin; temperatury rozmrażania kondensatora lodu w zakresie co najmniej 

od 10C do 60C  

 Język obsługi i programowania: polski 

 Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją dźwiękową. 

 Wymagane alarmy: przerwa w zasilaniu, za wysoka temperatura kondensatora lodu, 
nieszczelność w układzie,  

 System szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem 

 Urządzenie musi posiadać możliwość umieszczenia wewnątrz komory suszenia naczyń o 
wysokości nie mniejszej niż 80 mm 

 Możliwość podłączenia do komory suszenia co najmniej 8 zewnętrznych naczyń za pomocą 
uszczelnianych zaworów 

 Wyposażenie urządzenia: 

 cylinder akrylowy z minimum 6 wyjściami do zaworów gumowych do podłączenia 
naczyń do liofilizacji. 

 liczba zaworów gumowych: minimum 6 szt. 

 3 półki o średnicy minimum 200 mm 

 2 półki o średnicy minimum 200 mm z opcją próżniowego zamykania fiolek 

 zawór elektromagnetyczny do regulacji ciśnienia 

 czujnik próżni montowany na zewnątrz urządzenia 

 naczynia szklane do liofilizacji o pojemności 75 ml- 5 szt., 150 ml – 5 szt., 300 ml – 5 
szt., 600 ml – 3 szt., 1200 ml – 3 szt. 

 Urządzenie wyposażone w olejowa pompę próżniową, dwustopniową z filtrem wylotowym, 
przezroczystym separatorem oleju i zaworem przedmuchowym                      

 Wydajność pompy próżniowej minimum 2,3 m3/h 

 Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbar 

 Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora  

 Przewód próżniowy zbrojony o długości minimum 1 m 



 Wymiary urządzenia nie większe niż 320 x 460 mm (szer. x głęb.) 

 Waga  urządzenia nie większa niż 30 kg  

 Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz 

 Maksymalne natężenie pobieranego prądu nie większe niż 3,5 A 

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

2 Łaźnia z 
wytrząsaniem z 
wyposażeniem  

Minimalne wymagania techniczne: 

 Łaźnia wodna z funkcją wytrząsania o pojemności roboczej w zakresie co najmniej od 8 do 
20 litrów. 

 Zakres temperatury pracy nie mniejszy niż od 20°C do 99°C. 

 Dokładność nastawienia temperatury nie gorsza niż 0,1°C. Stabilność temperatury nie 

gorsza niż ±0,2°C. 

 Funkcja kalibracji temperatury. 

 Regulacja prędkości wytrząsania co najmniej w zakresie od 20 do 200 obrotów na minutę. 

 Amplituda wytrząsania nie mniejsza niż 15mm. 

 Wbudowany licznik czasu pracy z możliwością nastawy w zakresie co najmniej od 1 do 350 

minut. 

 Kontrola mikroprocesorowa, kontrola temperatury PID. 

 Czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz LED widoczny pod każdym kątem i każdych 

warunkach oświetlenia. Wymagane wskazanie co najmniej temperatury zadanej, 

temperatury aktualnej, minimalnej i maksymalnej temperatury granicznej, przy której 

włącza się alarm oraz prędkości wytrząsania i pozostałego czasu pracy. 

 Włącznik oraz klawiatura foliowa odporne na zachlapanie wodą. 

 Alarm zbyt niskiego poziomu płynu w zbiorniku łaźni z systemem automatycznego 

wyłączenia urządzenia. 

 Otwór łaźni nie mniejszy niż 50 x 30cm, głębokość łaźni co najmniej 15cm. 

 Wbudowana pompa recyrkulacyjna. 

 Możliwość stosowania wymiennych platform wytrząsających. 

 Na wyposażeniu pokrywa ze stali nierdzewnej z systemem powrotu skroplin do zbiornika 

łaźni oraz uniwersalna platforma ze sprężynami do wytrząsania naczyń o pojemnościach od 

25 do 1000 ml. 

 Zbiornik łaźni oraz wszystkie elementy wchodzące w kontakt z cieczą wypełniającą łaźnię 
wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 

 Moc grzewcza ≤ 2 kW. 

 Zasilanie 230V/50Hz. 

 Gwarancja: minimum 12 miesięcy. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 



 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

3 Zamrażarka 
niskotemperatu
rowa 

Minimalne wymagania techniczne: 

 Model szafkowy o pojemności 100 l (+/- 5l) mogący pomieścić co najmniej 6000 probówek 
o pojemności 2,0ml. 

 Komora zamrażarki podzielona na dwie równe sekcje z możliwością regulacji wysokości 
półki.  

 Osobne izolowane drzwi wewnętrzne dla każdej sekcji pozwalające na łatwy demontaż. 

 Warstwa izolacyjna zamrażarki o grubości co najmniej 80mm wykonana w technologii 
paneli próżniowych. 

 Zakres temperatury pracy w zakresie co najmniej od -50°C do -86°C, możliwość regulacji 
temperatury z dokładnością do 1°C. 

 Hermetycznie zamknięty, kaskadowy układ mrożenia, wyposażony w co najmniej dwa 
kompresory gwarantujące bezawaryjną pracę zamrażarki do temperatury otoczenia co 
najmniej +32°C. 

 Agregaty oraz ekologiczne czynniki chłodzące wchodzące w skład zamrażarki musza być 
komercyjnie dostępne w Polsce. 

 Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie w komorze zamrażarki. 

 Kontrola mikroprocesorowa, wbudowany automatyczny system zabezpieczający kontroler 
mikroprocesorowy przed skokami napięcia. 

 Czytelny wyświetlacz typu LED zadanej i aktualnej temperatury oraz temperatur 
granicznych, przy których włącza się alarm z możliwością odczytu w każdych warunkach 
oświetlenia. Wielkość znaków co najmniej 1cm.  

 Panel sterowania blokowany przynajmniej czteroznakowym hasłem. 

 Wyświetlacz kodów błędów oraz oprogramowanie diagnozujące przyczynę wystąpienia 
błędów. 

 Automatyczny powrót do zadanych parametrów pracy po awarii zasilania. 

 Alarm wizualny i akustyczny zasilany bateryjnie. 

 Alarm uruchamiany w przypadku zaniku napięcia, w przypadku podwyższenia temperatury 
powyżej zadanej wartości granicznej, w przypadku błędnego funkcjonowania systemu 
chłodzenia, co obejmuje również diagnozę funkcjonowania czujników temperatury. 

 Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu alarmowego. 

 Wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra powietrza. 

 Filtr powietrza umieszczony z przodu zamrażarki, łatwo dostępny dla użytkownika, 
możliwość wymiany bez konieczności użycia narzędzi. 

 Zamrażarka wyposażona w co najmniej dwa porty dostępu o średnicy minimum 20 mm. 

 Komora i półki zamrażarki wykonane z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej. 

 Obudowa zamrażarki ze stali o grubości co najmniej 1,2mm malowanej proszkowo 
odpornej na zadrapania i rdzę. 

 Główny włącznik zasilania oraz włącznik alarmu zabezpieczone dodatkowo zamkiem na 
klucz przed dostępem niepowołanych osób. 

 Średnie zużycie energii nie większe niż 9 kWh / 24h. 

 Schłodzenie zamrażarki od temperatury pokojowej do temperatury -85°C w czasie 
krótszym niż 4 godziny, emisja ciepła do otoczenia nie większa niż 440W. 



 Na wyposażeniu zamrażarki: (1) statywy z wysuwanymi szufladkami wykonane z 
oksydowanego aluminium zajmujące 100% objętości zamrażarki (statywy muszą pomieścić 
przynajmniej 60 pudełek o wysokości 50mm), (2) komplet pudełek do statywów w tym 
50% z przegródkami 9x9, (3) wbudowany zamek na klucz z wymienną wkładką, (4) 
uzupełniający system pozwalający na zamrażanie preparatów z szybkością 1°C/min, (5) co 
najmniej 3500 sterylnych, zakręcanych krioprobówek o pojemności roboczej 1,8ml, (6) co 
najmniej 500 sterylnych, apyrogennych i nietoksycznych pojemników o pojemności 15ml i 
maksymalnej wysokości do 50mm oraz średnicy do 35mm, do bezpiecznego 
przechowywania preparatów w zamrażarkach niskotemperaturowych. 

 Wymiary zewnętrzne zamrażarki nie większe niż 85cm x 90cm x 60cm (wysokość x 
szerokość x głębokość). 

 Zasilanie 230V/50Hz. 

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

  

4 Zmywarka 
laboratoryjna  

Minimalne wymagania techniczne: 

 Zmywarka przeznaczona specjalnie do przygotowania szkła na potrzeby laboratoryjne. 

 Automat wolnostojący, jednodrzwiowy,  ładowany od przodu z drzwiami otwieranymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

 Obudowa i komora zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej. 

 Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z ciekłokrystalicznym, co najmniej 3-
wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł). 

 Co najmniej 10 fabrycznych programów mycia. Możliwość zaprogramowania min. 3 
preferowanych programów pod przyciskami wyboru bezpośredniego. 

 Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 min. 

 Program dezynfekcji termicznej o długości do 60 min obejmujący fazę utrzymania 
temperatury 93°C przez 10 min 

 Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h. 

 Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN. 

 Możliwość zmiany przynajmniej takich parametrów,  jak temperatura, czas utrzymania 
temperatury, ilość wody w co najmniej 3 programach. 

 Możliwość automatycznego zapisu takich parametrów,  jak zużycie wody, zużycie płynnych 
środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych. 

 Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 
ramię zintegrowane z górnym koszem) 

 Mycie iniekcyjne na dwóch poziomach 

 Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie. 

 Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych. 

 Modułowy system wyposażenia umożliwiający dowolną konfigurację modułów 
iniekcyjnych oraz nieiniekcyjnych na jednym poziomie wózka, zapewniający szerokie 
możliwości konfiguracyjne zależne od prowadzonych aplikacji. 

 Zintegrowany system suszenia gorącym powietrzem z filtrem HEPA H13 o trwałości co 
najmniej 200h. Wydajność przepływu powietrza co najmniej 45m3/h. Ustawianie 



temperatury co najmniej w zakresie 50-115°C z dokładnością do 1°C. Ustawiane czasu 
suszenia co najmniej w zakresie 0-120 min z dokładnością do 1 min. 

 Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy 
(min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem. 

 Wydajna pompa obiegowa z wbudowanymi elementami grzejnymi, zapewniająca zmienne 
ciśnienie wody. Średnia wydajność min. 60l/min. Grzałki poza komorą mycia. 

 1 zasobnik na sól regeneracyjną umiejscowiony w drzwiach (pojemność min. 2kg) 

 1 pompa dozująca do płynnych detergentów. 

 1 pompa dozująca do płynnych środków neutralizujących. 

 Możliwość podłączenia trzeciej dodatkowej pompy dozującej. 

 Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie 
zablokowane podczas cyklu programowego. 

 Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia. 

 Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją 
złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny). 

 Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w 
momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego. 

 Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem 
zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem. 

 Na wyposażeniu zmywarki: (1) kosz dolny pozwalający na dowolną konfigurację modułów 
iniekcyjnych oraz innych wkładów, (2) kosz górny do standardowych wkładów, (3) kosz ½ 
do mycia zlewek wyposażony w 2 pokrywki, (4) wkład ½ dla przynajmniej 25 
kolb/cylindrów, (5) dwa koszyki ¼ dla probówek o wysokości 10 i 16cm, (6) wkład 1/1 dla 
szalek Petriego, (7) wkład ½ dla szkiełek podstawowych, (8) dwa niezależne moduły 
iniekcyjne ½ pozwalające na łączne umycie co najmniej 35 szt. szkła wąskoszyjnego, 
(9)system demineralizacji wody na potrzeby zmywarki bez konieczności stosowania 
zbiorników pośrednich, (10) 5 litrów środka myjącego i 5 litrów środka neutralizującego. 

 Wymiary zewnętrzne zmywarki nie większe niż 600x600x850mm (szerokość x głębokość x 
wysokość). 

 Całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej 9 kW. 

 Zasilanie elektryczne – 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A. 

 Gwarancja: minimum 12 miesięcy. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

5 Mikroskop z 
kontrastem 
fazowym 

Minimalne wymagania techniczne: 

 Mikroskop do obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym. 

 Optyka: 
o Korygowana do nieskończoności 
o Standardowa długość optyczna obiektywów 45 mm 

 Statyw: 
o Solidna podstawa o kształcie zapewniającym dużą stabilność, wykonana w całości 

z metalu 
o Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 4 gniazdowy 



o Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, regulacja siły bez 
używania narzędzi 

o Diodowy wskaźnik natężenia oświetlenia ,intensywność ustawionego oświetlenia 
widoczna z kilku metrów,  

o Zewnętrzny, łatwy do wymiany zasilacz 100 ...  240 V, z możliwością 
zamocowania na stałe do statywu mikroskopu 

o Możliwość łatwej wymiany oświetlacza halogenowego na oświetlacz diodowy 
LED  

o Możliwość rozbudowy o ciemne pole 
o Uchwyt do wygodnego przenoszenia całego mikroskopu 
o Możliwość zastosowania fabrycznych skrzynek transportowych 

 Oświetlacz: 
o Wbudowana w statyw bezpośrednio pod kondensorem lampa halogenowa o 

mocy min. 30 W, fabrycznie wycentrowana (eliminuje konieczność centrowania 
po wymianie żarówki) 

o Wymiana żarówki bez podnoszenia czy przesuwania mikroskopu, żarówka może 
być wymontowana tylko przy pomocy specjalistycznych narzędzi 

o Miejsce do umieszczenia filtrów barwnych z zamocowaniem uniemożliwiającym 
ich wypadnięcie  

o Wyłącznik oświetlacza  oraz pokrętło do płynnej regulacji siły światła 
umieszczone po prawej stronie statywu 

o Możliwość łatwej wymiany rodzaju oświetlenia (halogen, LED)  
o w każdym momencie 
o Możliwość zastosowania zasilacza bateryjnego 

 Tubus: 
o Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic w zakresie co najmniej od 48 do 

75 mm  
o Ergonomiczny kąt nachylenia 30 stopni 
o Obrotowy o 360 stopni z dwustopniową możliwością dostosowania do wzrostu 

obserwatora 
o Tubus zabezpieczony przed wymontowaniem bez użycia specjalistycznych 

narzędzi 

 Okulary: 
o Szerokopolowe, pole widzenia 20 mm, z możliwością domontowania 

dodatkowych podziałek albo krzyża 
o Ergonomiczne osłony gumowe 
o Dostosowane do obserwacji w okularach korygujących wady wzroku, o dużym 

dystansie oka od soczewki 
o Z regulacjami dioptryjnymi w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii w obydwu 

okularach 

 Obiektywy: 
o Klasy planachromat (z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej) 
o Standardowa długość optyczna obiektywów: 45 mm 
o Do obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym 
o 10x/N.A. 0,25 Ph1 
o 20x/ N.A. 0,45 Ph2 
o 40x/N.A. 0,65 Ph2 
o 100x/N.A. 1,25 olejowy Ph3 

 Stolik: 
o Mechaniczny, zamontowany na stałe 
o Przesuwanie preparatu w osiach X i Y,  
o Skala przesuwu x i y 
o Uchwyt preparatu obsługiwany jedną ręką, leowouchylny 

 Kondensor: 
o Kondensor Abbego, z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 1,25  
o Z zamontowanymi przesłonami do kontrastu fazowego  
o Do obserwacji z obiektywami 4x ... 100x,  



o W pełni centrowalny  
o Zabezpieczony przed wymontowaniem bez specjalistycznych narzędzi 

 Wyposażenie: 
o Pokrowiec antystatyczny 
o Specjalistyczne narzędzia 
o Olejek immersyjny 
o Filtry kolorowe: niebieski, zielony, żółty 
o Zielony filtr interferencyjny do kontrastu fazowego 
o Zapasowa żarówka halogenowa 

 Gwarancja: 12 miesięcy. 

 Certyfikat CE. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

6 Wyżarzarka do 
ez 
mikrobiologicz-
nych – 3 szt. 

Minimalne wymagania techniczne: 

 Kompaktowy sterylizator do ez mikrobiologicznych i igieł preparacyjnych przeznaczony do 
pracy w komorach laminarnych. 

 Urządzenie wyposażone w halogenowy reflektor podczerwieni oraz w rurę do wyżarzania 
ze szkła kwarcowego o średnicy wewnętrznej nie mniejszej 15 mm.  

 Możliwość regulacji temperatury sterylizacji w zakresie nie gorszym niż od 700°C do 
1000°C.  

 Możliwość regulacji czasu sterylizacji w zakresie nie mniejszym niż od 5s do 10s.  

 Licznik czasu schładzania ezy z możliwością regulacji w zakresie nie gorszym niż od 0 do 
25s. 

 Sygnał dźwiękowy zakończenia czasu schładzania ezy z możliwością wyłączenia.  

 Sterylizator wyposażony w czujnik podczerwieni umożliwiający bezdotykową obsługę 
urządzenia, z możliwością regulacji czułości czujnika oraz standardowy włącznik.   

 Możliwość zapisu co najmniej dwóch profili ustawień dla dwóch użytkowników 
sterylizatora. 

 Urządzenie wyposażone w system ochrony przed przegrzaniem oraz programowalny 
system automatycznego wyłączenia urządzenia.  

 Konstrukcja sterylizatora zabezpieczająca przed poparzeniem.  

 Wskaźnik ostrzegający o nagrzaniu rury do wyżarzania.  

 Obudowa urządzenia ze szkła odpornego na wysoką temperaturę oraz stali nierdzewnej 
odpornej na działanie UV oraz działania rozpuszczalników.  

 Klasa ochronności nie gorsza niż IP 20.  

 Kompaktowa budowa, wymiary zewnętrzne nie większe niż 150mm x 200mm x 200mm 
(szerokość x wysokość x głębokość).  

 Waga nie większa niż 2 kg.  

 Na wyposażeniu urządzenia 2 rury do wyżarzania, 1 eza mikrobiologiczna, 1 uchwyt do ez 
mikrobiologicznych oraz statyw na 3 uchwyty do ez.  

 Zasilanie 230 V, 50Hz.  

 Zużycie energii nie większe niż 600 W.  

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 



 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

7 Laboratoryjny 
miernik pH i 
przewodnictwa 

Minimalne wymagania techniczne: 

 Laboratoryjny miernik kombinowany pH-EC. 

 Zakres pomiaru pH co najmniej od -2,000 do 16,000 pH,  

 Zakres pomiary przewodnictwa co najmniej w zakresie od 0,00 µS/cm do 200,00 mS/cm i 
zasolenia co najmniej w zakresie od 9,0 do 400% NaCl.  

 Miernik o dokładności co najmniej +/-0,002 pH przy 25°C, +/-1% odczytu EC i zasolenia. 

 Możliwość pracy w dwóch trybach o rozdzielczości 0,01 lub 0,001 pH. 

 5 punktów kalibracyjnych pH z systemem ostrzegania przed kończącym się terminem 
kalibracji. 

 Zintegrowany system autodiagnozy elektrod obejmujący przynajmniej następujące 
parametry: stan elektrody, czas reakcji oraz przekroczony zakres kalibracji. 

 Pomiar temperatury w zakresie od -20,0°C do 120°C  z dokładnością nie gorszą niż +/- 0,2°C 
(przy 25°C). 

 Rozdzielczość wskazań pomiaru temperatury nie gorsza niż 0,1°C. 

 Urządzenie wyposażone w system automatycznej kompensacji temperatury w zakresie nie 
mniejszym niż od -5,0°C do 100,0°C. 

 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej nie mniejszej niż 5,5'' z kątem widzenia nie 
mniejszym niż 150 stopni ze zintegrowanymi pojemnościowymi klawiszami dotykowymi. 

 Możliwość zapisu co najmniej 1000 dokonanych pomiarów.  

 Możliwość rejestracji danych w formacie GLP obejmującym datę, czas, punkt zerowy i 
bufory użyte do kalibracji. 

 Na wyposażeniu co najmniej dwa porty USB, w tym jeden port microUSB oraz port 3,5 mm 
do szybkiego podłączenia sondy. 

 Miernik przystosowany do postawienia na stole, do powieszenia na ścianie oraz do 
łatwego wykonywania pomiarów w dowolnym miejscu w laboratorium. 

 Wymiary urządzenia nie większe niż 250 x 150mm. 

 Waga miernika bez elektrody nie większa niż 250 g. 

 Na wyposażeniu sonda ceramiczna z podwójną diafragmą, elektrolitem i sensorem 
temperatury do pomiaru pH oraz sonda konduktometryczna 4 pierścieniowa z sensorem 
temperatury do pomiarów przewodnictwa i zasolenia, obie z systemem umożliwiającym 
automatyczne rozpoznanie przez miernik oraz odczyt informacji o kalibracji, statyw 
przytrzymujący sondę, bufory kalibrujące i bufor do konserwacji sondy. 

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 



 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 
 

8 Mieszadło 
magnetyczne 

Minimalne wymagania techniczne: 

 Laboratoryjne, jednostanowiskowe mieszadło magnetyczne.  

 Prędkości mieszania w zakresie nie gorszym niż od 100 do 1500 obrotów na minutę. 

 Maksymalna objętość mieszanej cieczy (H2O) nie mniejsza niż 5.000 ml. 

 Urządzenie wyposażone z analogowe pokrętło do szybkiej nastawy prędkości mieszania.  

 Co najmniej pięciostopniowa regulacja prędkości mieszania.  

 Urządzenie wyposażone w ceramiczną płytę roboczą o wymiarach nie mniejszych niż 100 x 
100 mm.  

 Możliwość stosowania dipoli o długości 80 mm. 

 Konstrukcja urządzenia chroniąca panel sterowania przed przypadkowym zalaniem.  

 Urządzenie nie może zajmować na stole laboratoryjnym więcej miejsca niż 150 x 300 mm 
(szerokość x głębokość).  

 Waga urządzenie nie większa niż 3 kg.  

 Klasa ochronności urządzenia nie gorsza niż IP 21 zgodnie z normą DIN 60529.  

 Na wyposażeniu urządzenia zestaw co najmniej 18 dipoli magnetycznych o wymiarach od 
10 x 6 mm do 70 x 10 mm.  

 Zasilanie 230V, 50Hz.  

 Gwarancja: 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski) 

Minimalne wymagania techniczne: 

 Laboratoryjny mikser kielichowy z ostrzem tnącym przeznaczony do mieszania, 
rozdrabniania i homogenizacji materii organicznej.  

 Możliwość regulacji obrotów w zakresie nie mniejszym niż od 500 do 20.000 obrotów na 
minutę bez obciążenia. 

 Podstawa wykonana z metalu odlewanego pod ciśnieniem.  

 Silnik homogenizatora zamknięty w obudowie pokrytej warstwą epoksydową, odporny na 
zalanie.  

 Homogenizator wyposażony w naczynie ze stali nierdzewnej, autoklawowalne o 
pojemności nie mniejszej niż 1000 cm3 z pokrywą dwuczęściową z tworzywa oraz 
dodatkowo co najmniej dwa naczynia ze stali nierdzewnej o pojemności co najmniej 1000 
cm3 z pokrywą stalową.  

 Wysokość urządzenia z naczyniem nie większa niż 35cm.  

 Waga nie mniejsza niż 4,5 kg netto.  

 Moc urządzenia 300 W (+/-10%).  

 Zasilanie 230V, 50Hz.  

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów 
technicznych (dopuszczony język angielski) 

 

9 System 
oczyszczania 
wody   

Minimalne wymagania techniczne: 

 System produkujący wodę 2 klasy czystości wg normy ASTM i PN-EN ISO 3696 
bezpośrednio z wody wodociągowej. 

 Przewodnictwo oczyszczonej wody: 0,067-0,1 µS/cm (15-10 MΩxcm). 

 Zatrzymywanie przez membranę co najmniej 99% bakterii i cząstek. 

 Możliwość zainstalowania filtra 0,2 µm na wyjściu (woda sterylna). 

 Wydajność produkcji wody oczyszczonej: co najmniej 12 l/h. 

 Ciśnienie wody zasilającej w zakresie od 2 do 6 bar. 

 Wymiary aparatu do oczyszczania wody nie większe niż 400 x 350 x 610 mm (szerokość x 
głębokość x wysokość). 

 Zbiornik z pompą recyrkulacyjną o pojemności co najmniej 30 litrów, z czujnikiem i 
regulacją poziomu napełnienia oraz wypukłym stożkowym dnem. Średnica zbiornika 
poniżej 400mm. Wysokość zbiornika nie większa niż wysokość systemu oczyszczania wody. 

 System recyrkulacji zapewniający utrzymanie stałej jakości wody magazynowanej w 
zbiorniku z funkcją ustawiania interwałów czasowych. 

 Min 2 komórki konduktometryczne kontrolujące przewodnictwo wody wstępnie 
oczyszczonej (po module RO) i wody oczyszczonej. 



 Funkcja automatycznego płukania membrany RO przed i po każdej produkcji wody 
oczyszczonej oraz dodatkowo co 12 godzin z regulacją długości czasu płukania w celu 
wydłużenia żywotności membrany RO.  

 Urządzenie z obracanym panelem sterowania z wyświetlaczem pozwalającym na 
ustawienie go w pozycji optymalnej dla użytkownika. 

 Panel sterowania wyposażony w co najmniej 6 intuicyjnych przycisków pozwalających na 
szybkie sterowanie funkcjami takimi jak: włączanie / wyłączenie procesu oczyszczania 
wody, ustawienie parametrów granicznych wody wstępnie oczyszczonej oraz wody 
docelowej, nastawę interwałów, włączenie / wyłączenie lampy UV. 

 Możliwość ustawienia stopnia wypełnienia zbiornika na panelu sterowania (co najmniej 5 
poziomów wypełnienia) w odpowiedzi na zmienne potrzeby użytkowników. 

 Podświetlany wyświetlacz LCD pozwalający na odczyt wszystkich istotnych parametrów 
pracy systemu takich jak: liczba godzin pracy lampy UV, temperatura w stopniach 
Celsjusza, rodzaj trybu pracy, poziom wypełnienia zbiornika, przewodnictwo wody 
oczyszczonej oraz wody otrzymywanej na etapie odwróconej osmozy z uwzględnieniem 
kompensacji temperatury oraz komunikaty błędów. 

 System musi mieć możliwość wprowadzania parametrów granicznych: przewodności wody 
po odwróconej osmozie, temperatury oraz przewodności produkowanej wody czystej, 
godzin pracy prefiltracji i godzin pracy lampy UV. 

 Przekroczenie ustawionych parametrów granicznych przewodności musi być 
sygnalizowane na wyświetlaczu i informować użytkownika o konieczności wymiany modułu 
eksploatacyjnego i nie może prowadzić do automatycznego  wstrzymania pracy systemu. 

 Wymagana jest oddzielna wymiana każdego z modułów oczyszczających wodę w miarę 
zużycia każdego z nich (moduł RO, moduł doczyszczający, lampa UV). 

 Na wyposażeniu systemu przynajmniej: (1) zewnętrzny moduł prefiltracji w postaci filtra 
osadowego i węglowego  (2) moduł odwróconej osmozy w postaci pompy RO i membrany 
RO, z funkcją automatycznego płukania, (3) moduł dejonizacji  w postaci kolumny 
doczyszczającej o złożu mieszanym, (4) przepływowa lampa UV o długości fali światła 
254nm. System musi być gotowy do użycia i zawierać komplet wszystkich materiałów 
eksploatacyjnych. 

 Pobór mocy nie większy niż 0,1 kW. 

 Zasilanie: 230 V.  

 Gwarancja: 12 miesięcy. 

 Certyfikat CE. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

10 Waga 
laboratoryjna 

Minimalne wymagania techniczne: 

 Waga analityczna z rozdzielczością odczytu nie gorszą niż 0,100 mg. 

 Kalibracja wewnętrzna, automatyczna. 

 Czas stabilizacji nie dłuższy niż 3 s. 

 Minimalny zakres ważenia nie większy niż 10 mg. 

 Maksymalny zakres ważenia nie mniejszy niż 200 g. 

 Liniowość nie gorsza niż 0,400 mg. 

 Powtarzalność nie gorsza niż 0,200 mg. 



 Wyposażona w czytelny wyświetlacz cyfrowy, wysokość znaków nie mniejsza niż 1,0 cm. 

 Dopuszczalna wilgotność zewnętrzna nie mniejsza niż 85%.  

 Urządzenie wyposażone w wskaźnik wypoziomowania. 

 Platforma ważenia o średnicy nie mniejszej niż 90 mm wykonana ze stali nierdzewnej.  

 Urządzenie wyposażone w osłonę przeciw podmuchową o wysokości nie mniejszej niż 250 
mm.  

 Wymiary urządzenie nie większe niż 250 x 350 (szerokość x głębokość) 

 Waga urządzenia większa niż 7 kg.  

 Gwarancja: 36 miesięcy 

 Transport i szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Certyfikat CE. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. Wyklucza 
się urządzenia demonstracyjne, używane lub składane z używanych części. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

11 Automatyczne 
urządzenie do 
mycia pipet 

Minimalne wymagania techniczne: 

 Automatyczny system do mycia i wielokrotnego płukania pipet mianowanych o długości do 
600mm.  

 Wszystkie elementy pozostające w kontakcie ze środkiem myjącym wykonane z 
polietylenu o podwyższonej gęstości odpornego na działanie środków chemicznych.  

 System składa się z: 

o Bezszwowego pojemnika do moczenia pipet w roztworze myjącym, z szeroką 
podstawą oraz pokrywą przeciw-kurzową.  

o Kosza do pipet o średnicy nie mniejszej niż 130mm z perforowanym ekranem u 
podstawy do wygodnego, bezpiecznego umieszczania i dokładnego opłukania 
pipet. 

o Urządzenia myjącego do pipet mianowanych o konstrukcji jednoelementowej 
gwarantującej szczelność, wykonującego automatycznie cykle mycia i płukania z 
prędkością przepływu wody w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 12 litrów na 
minutę, z systemem zabezpieczającym przed powrotem zanieczyszczonej wody.  

 Urządzenie dostarczane z kompletem węży podłączeniowych, gotowe do użycia.  

 Całkowita wysokość systemu z uwzględnieniem wszystkich uchwytów < 100 cm.  

 Gwarancja: 12 miesięcy 

 Transport i szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Certyfikat CE. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. Wyklucza 
się urządzenia demonstracyjne, używane lub składane z używanych części. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

12 Komory 
laminarne 
klasy II 
Biohazard – 3 
szt 

Minimalne wymagania techniczne: 

 Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa 
mikrobiologicznego wg normy EN-12469:2000, przeznaczona do ochrony produktu, 
operatora i środowiska (oznaczona znakiem „Biohazard”). 

 Filtracja powietrza przy pomocy dwóch filtrów HEPA H14 o skuteczności 99,999% dla 
cząsteczek ≥0,3µm. Czystość powietrza klasy ISO3 wg normy ISO 14644-1. 



 Filtry umieszczone w ramie aluminiowej i zabezpieczone siatką pokrytą warstwą 
epoksydową. 

 Filtr główny HEPA umieszczony pod kątem prostym w stosunku do ściany tylnej  komory 
oraz okna frontowego gwarantując laminarny przepływ powietrza w całej przestrzeni 
roboczej. 

 Komora wyposażona w dwa cichobieżne wentylatory o klasie ochronności co najmniej IP-
55, sterowane mikroprocesorowo przez automatyczne regulatory prędkości w celu 
zapewnienia stałej szybkości laminarnego przepływu powietrza niezależnie od stopnia 
zanieczyszczenia filtrów. 

 Wbudowane zabezpieczenie ze stali nierdzewnej o jakości co najmniej AISI-304L chroniące 
wentylatory przed przypadkowym wciąganiem chusteczek i innych przedmiotów 
używanych do czyszczenia komory. 

 Utrzymanie podciśnienia wewnątrz komory w celu dodatkowej ochrony przed 
niebezpieczeństwem kontaminacji. 

 Instalacja komory wykonana z materiałów niepalnych. 

 Szyba frontowa elektrycznie przesuwana w kierunku góra-dół z możliwością całkowitego 
zamknięcia komory od frontu. Konstrukcja komory musi umożliwiać całkowite podniesienie 
szyby oraz odchylenie do góry w celu łatwego wyczyszczenia jej wewnętrznej powierzchni. 

 Szyba frontowa wykonana z wielowarstwowego, bezpiecznego szkła i ustawiona pod kątem 
5 do 7° w stosunku do blatu roboczego.  

 Maksymalna wysokość otwarcia okna frontowego >40cm.  

 Ściany boczne całkowicie przeszklone. 

 Blat roboczy dzielony na części wykonany ze stali nierdzewnej o jakości co najmniej AISI-
316L, perforowany na całej powierzchni. 

 Wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym.  

 Tylna ściana wykonana ze stali nierdzewnej o jakości co najmniej AISI-304. 

 Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA. 

 Zawór dla próżni i elektrozawór dla gazu umieszczone w ścianie tylnej komory.  

 Dwa gniazda elektryczne o klasie ochronności co najmniej IP-44 umieszczone w tylnej 
ścianie komory. 

 Oświetlenie przestrzeni roboczej w technologii LED >1200 lux, zamknięte w obudowie i 
umieszczone poza obszarem potencjalnie skażonym. Wymagana jest możliwość regulacji 
stopnia intensywności oświetlenia w komorze według potrzeb operatora. 

 Mobilna lampa UV z mocowaniem magnetycznym pozwalającym na umieszczenie lampy 
UV w dowolnym miejscu tylnej ściany komory oraz umieszczenie jej poza obszarem 
roboczym. 

 Panel frontowy komory wyposażony w cyfrowy, podświetlany wyświetlacz pokazujący 
prędkość przepływu powietrza, pozostały czas przydatności filtrów HEPA i lampy UV, 
temperaturę wewnątrz i na zewnątrz komory, całkowitą liczbę godzin pracy komory oraz 
procent zużycia filtrów HEPA. Panel musi być wyposażony w przyciski: główny włącznik / 
wyłącznik, włączenie i wyłączenie światła, włączenie i wyłączenie lampy UV. 

 Alarm dźwiękowy i akustyczny informujący o nieprawidłowym przepływie powietrza, 
błędnej pozycji okna frontowego, awarii wentylatora oraz zasilania, blokadzie wylotowego 
otworu powietrza, zużyciu lub zatkaniu filtrów HEPA i zużyciu lampy UV. 

 Komora i statyw wykonane ze stali pokrytej warstwą epoksydową odporną na działanie 
czynników chemicznych. 

 Szerokość blatu roboczego: 

o komora z blatem o szerokości 120cm (+/-2cm) – 1 szt. 

o komora z blatem o szerokości 150cm (+/-2cm) – 2 szt. 



 Wymiary zewnętrzne komory z blatem 120cm nie mogą przekroczyć 140cm (szerokość) 
oraz 86cm (głębokość). 

 Wymiary zewnętrzne komory z blatem 150cm nie mogą przekroczyć 170cm (szerokość) 
oraz 86cm (głębokość). 

 Wymagana jest możliwość zapewnienia transportu komór przez otwory drzwiowe o 
szerokości 80cm. 

 Poziom hałasu: 

o Komora z blatem 120cm  nie większy niż 43 dB(A) 

o Komory z blatem 150cm nie większy 47 dB(A) 

 Zużycie energii w trybie operacyjnym: 

o Komora z blatem 120cm <85 W 

o Komory z blatem 150cm <130 W 

 Zasilanie 230V/50Hz.  

 Gwarancja: 12 miesięcy. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Transport, instalacja, montaż, szkolenie z użytkowania w cenie urządzenia. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 



PAKIET 3 –  sprzęt do identyfikacji białek 

Lp NAZWA MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 

1 Aparat do 
elektroforezy i 
urządzenie do 
Westerblotingu 
z zasilaczem i 
zestawem 
startowym 
odczynników 

Aparat do elektroforezy pionowej , w którego skład muszą wchodzić:  

 Komora elektroforetyczna, pokrywa z przewodami elektrycznymi (druty platynowe, 0.2 
mm, 99.99 %) , wkład do umieszczania  żeli w komorze elektroforetycznej, płyty z 
przekładkami, stojak do wylewania żeli 

 Komora elektroforetyczna musi się składać z zewnętrznego zbiornika na bufor (wykonane 
przednia i tylna ściana z przezroczystego akrylamidu, boczne niebieskie ) oraz 
wewnętrznej komory do elektroforezy by zapewnić optymalny transfer ciepła 

 Aparat do elektroforezy musi posiadać oznaczenie CE 

 Maksymalne wymiary aparatu: 16 x 15.6 x 9.5 cm (szerokość x wysokość x długość) 

 Elektrody pokryte platyną dla większej obojętności chemicznej  

 Maksymalny ciężar: 1,2 kg 

 Pojemność buforu znajdującego się wewnątrz komory: 200ml 

 Pojemność buforu znajdującego się w zewnętrznym  zbiorniku na bufor: 450ml 

 Maksymalne napięcie: 500 Volt 

 Maksymalne natężenie prądu: 250 mA 

 Temperatura pracy: 4 °C - 65 °C 

 Musi umożliwiać jednoczesną elektroforezę na 2 żelach o wymiarach 10 na 10cm 

 Możliwa elektroforeza jednego lub dwóch żeli jednocześnie 

 Posiada po dwa zatrzaski z każdej strony żelu dla zapewnienia maksymalnej szczelności 

 Aparat musi umożliwiać elektroforezę także na żelach gotowych o grubości 0.7mm,  

Stojak do wylewania żeli, umożliwiający przygotowanie dwóch żeli kompatybilnych z 
aparatem do elektroforezy o wymiarach 16x15,6x9,5cm. Zaopatrzony w gumową uszczelkę 
zabezpieczającą przed wyciekaniem roztworu akrylamidu. Umożliwia przygotowanie żeli o 
grubości 1 mm i wymiarach 10x10 cm. Wyposażony w grzebień 10-cio zębowy i płytki szklane 
o grubości 3mm z separatorami 1mm 

 
Aparat do elektrotransferu pół suchego białek, w którego skład wchodzą: 

 zawierający katodę w postaci nierdzewnej, stalowej płyty oraz anodę w postaci pokrytej 
chemicznie obojętną platyną siatki zabezpieczającej przed tworzeniem się bąbli 
powietrza. Ponadto anoda zamontowana na sprężynach umożliwiających wygodne 
przeprowadzenie transferu w „stosach transferowych” oraz z grubych żeli.  

 Pole do przeprowadzania transferu o wymiarach 11cmx11cm, umożliwiające 
przeprowadzenie transferu w 15 min.  

 Waga aparatu ok. 3 kg.  

 Aparat wykonany z akrylu odpornego na działanie 10% etanolu. Umożliwia wymianę 
elektrod.  

 

Zasilacz  - ma obsługiwać i aparat do elektroforezy  i urządzenie do elektrotransferu i musi 

spełniać parametry: 

 napięcie prądu 2- 300 V; natężenie prądu 1- 700 mA; moc 150 W 

 kompatybilny zarówno z aparatem do elektroforezy jak i  urządzeniem do 
elektrotransferu 

 musi pozwalać na podłączenie 4 urządzeń (pracę równoczesną) 

 kontrola mikroprocesora 

 możliwe ustawienie parametrów przepływu prądu pod kątem napięcia i natężenia 

 wbudowany timer (1-9999min) i alarm dźwiękowy 

 możliwe chwilowe wstrzymanie pracy urządzenia (pauza)  

 wymiary urządzenia 190x305x95mm;  

 waga ok. 2,5 kg 

 czujnik przegrzania i przeciążenia urządzenia  



 czujnik wahania napięcia i ubytku płynu w komorach  

 wykonane z materiałów odpornych na płomienie (ABS) 
 
Zestaw startowy odczynników dla elektroforezy białek i WesternBlottingu 

 akrylamid/bisakrylamid roztwór 29:1 500ml (30 % w/v), 3.3 % C  

 TEMED min. 99.0 %  25ml 

 nadsiarczan amonu min. 99.0 %, pH 5% w wodzie 3.2 - 3.9, 250g 

 membrany nitrocelulozowe do blottingu NC 45 w arkuszach 88x88 mm, białe, pory 
0.45um, 10 arkuszy 

 barwnik Coomassie Brilliant Blue G 250 - 100g  

 Bibuły do elektrotransferu 

 Roztwór SDS 20%, SDS 200 g/L,  500ml 

 Roztwór do odwracalnego barwienia membrany Ponceau S solution for electrophoresis 
(0.2 %) 500ml 

 Wzorzec masowy do białek do SDS PAGE mieszanina 10-pre-barwionych (na niebiesko, 
prążek przy 25kDa na zielono, prążek przy 75kDa na czerwono) białek o masach 11-
180kDa, 500ul 

 Przeciwciała detekcyjne do WesternBlottingu, poliklonalne, wyprodukowane w króliku, 
specyficzność anty-kura IgY (IgG) (H+L), skoniugowane z peroksydazą chrzanową, praca w 
zakresie rozcieńczeń  1:5,000-1:100,000 (dla metod non-ECL) / 1:10,000-1:200,000 (ECL); 
1.5ml 

 Zestawy Xpress Blotting Kit zawierający komponenty pozwalające na przeprowadzenie 10 
procedur tj: 
- 250 ml 10x SERVA Xpress Blotting Buffer,  

               - 20x Blotting Fleece sheets* * (80x85mm) - to           nie bibuły a wkładki zwilżalne 
- 10x Connection Paper* (80x85mm) 

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

2 Miniwirówka na 
probówki typu 
Eppendorf   
 

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Silnik bezobsługowy 

 Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem wyświetlacza 

 Ustawienie od 500 do 15000 obr./min  

 sekundowy stoper 1 do prędkości999 min 

 Minimalna prędkość 13 000 maksymalna prędkość 15000 obrotów na minutęRotor 

 Pojemność na 12 miejsc aluminiowy wirnik z metalu 

 Pokrywa zabezpieczająca do pojemności mikroprobówek 1,5/2,0 ml  

 Silnik bezszczotkowy typu DC 

 Poziom hałasu <62 dB 

 Wykrywanie nierównowagi 

 Zdalne sterowanie  

 Opcjonalnie - możliwość podłączenia przez USB 

 Blokada pokrywy bezpieczeństwa (pokrywa otwiera się automatycznie na zakończenie 
pracy, 

 Wymiary nie większa niż (szer x gł x wys) 230 x 262 x 131 mm 

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 



 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

3 Mieszadło typu 
kołyska 

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Wyświetlanie czasu pracy 

 Wymiary platformy nie mniejsze niż 255 X 305 mm 

 Mata antypoślizgowa dostosowana do platformy 

 Wymiary urządzenia nie więcej niż 310 X 280 X 110 mm 

 Typ rotacji: kołysanie z amplitudą 1 – 12 st. (mm) 

 Płynna regulacja prędkości w zakresie nie węższym niż 1 – 50 rmp 

 Obciążenie maksymalne  - 4 kg 

 Regulator czasu pracy od 1 do 10 min. 

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 

4 Pipetor 
automatyczny – 
3 szt. 

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Pipetor do pipet serologicznych; do użycia ze wszystkimi rodzajami pipet serologicznych; 
z wymiennym filtrem hydrofobowym o średnicy porów 0,2 µm obniżającym ryzyko 
zanieczyszczenia urządzenia i przeniesienia zanieczyszczeń krzyżowo 

 Obsługuje pipety 0.1-100ml 

 Przyciski umożliwiające płynną regulację napełniania i opróżniania pipety; z regulacją 
trybu szybkości napełniania i opróżniania w tym z funkcją opróżniania grawitacyjnego 

 Dodatkowy przycisk opróżniania pipety, służący do włączania trybu EBS - elektronicznego 
hamowania prędkości  

 Wyświetlacz LED, dostarczający informacji o prędkości pobierania, dozowania cieczy oraz 
poziomie naładowania baterii 

 Wyświetlacz LED wyłącza się po 20 sekundach braku aktywności użytkownika 

 Stojak ładujący, w którym można umieścić pipetor z założoną pipetą serologiczną 

 Pipetor może być ładowany w trakcie pracy  

 Ustawianie prędkości dozowania i pobierania – ok. 3 - 6  

 Wykonany z tworzywa opornego na promieniowanie UV;  

 Autoklawowalny trzon pipetora  

 Zasilanie akumulatorowe; z ładowarką przystosowaną do napięcia 230 V 

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 



 

5 Pipety 
automatyczne 
zmiennopojem-
nościowe 

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Rękojeść pipety wykonana z jasnego, nieplastycznego tworzywa 
 Nastawiona objętość widoczna podczas pipetowania bez unoszenia palców dłoni 

trzymającej pipetę. 
 Pipety z wymienną główką zmiennoobjętościową (mechanizm regulujący) umożliwiającą 

pobieranie wybranej objętości cieczy. 
 Możliwość wymiany główki na główkę o dowolnej stałej objętości. 
 Zredukowana do połowy liczba obrotów przy ustawianiu pipetowanej objętości. 
 Wygodna blokada nastawionej objętości, którą można ustawić jedną ręką. 
 Pipety w całości autoklawowalne, bez potrzeby rozkręcania, oprócz łatwo zdejmowalnych 

główek nastawnych 
 Wytrzymała konstrukcja aluminiowa. 

 Podwójne uszczelki silikonowe (o-ringi) na końcu każdego kanału pipety mające zapewnić 
lepszą szczelność połączenia pipeta-końcówka i lepsze mocowanie końcówek 

 Pipeta kompatybilna z większością końcówek dostępnych na rynku. 
 Zrzutnik końcówek zewnętrzny, niezależny od główki pipety, obsługiwany kciukiem. 
 Pipety mogą być stosowane przez osoby lewo- i praworęczne. Główka z licznikiem może 

być ustawiona w dowolnej pozycji, aby umożliwić podgląd wybranej objętości. 
 Pipety jednokanałowe zmiennopojemnościowe 0,5 – 50 µl – 2 szt. 
 Pipety jednokanałowe zmiennopojemnościowe 10 – 100 µl – 2 szt. 
 Pipety jednokanałowe zmiennopojemnościowe 100 – 1000 µl – 2 szt. 
 Pipety 8 -kanałowe zmiennopojemnościowe 30 – 300 µl – 2 szt. 
 Pipet 12 -kanałowa zmiennopojemnościowe 30 – 300 µl – 1 szt 
 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 
Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 
modyfikowane. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 



PAKIET 4 –  sprzęt do oczyszczania białek 

Lp NAZWA MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 

1 System do 
chromatografii 
cieczowej, 
niskociśnieniowej 

System do niskociśnieniowej chromatografii cieczowej musi zawierać:  

 Dwie pompy z zakresem przepływu 0,05 – 40 ml/min i maks. ciśnieniem 2 barów,   

 statyw,  

 zestaw startowy 

 zawór nastrzykowy,  

 Zawór do nanoszenia prób o dużej objętości,  

 detektor konduktometryczny zakres detekcji  0.5–500 mS/cm FS 

 detektor (UV 280/254 nm) z autozerowaniem i zakresem detekcji 0,001 – 2 AUFS,  

 złączki i wężyki,  

 kolektor frakcji taki jak BioRad model 2110 lub równoważny 

 laptop z odpowiednim oprogramowaniem (i systemem Winows) do podłączenia do 
urządzenia 

 Kolumny: 

- do cieczowej chromatografii niskociśnieniowej <1 bar (14,7 psi) 
- przezroczyste ze szkła borosilikatowego , mogą zawierać elementy z  półprzejrzystego 
polipropylenu i polietylenu 
-z zaworem odcinającym przepływ i zaślepką do przechowywania upakowanej kolumny 
- na dnie kolumny sito o wielkości porów  <50 μm (preferowane 20 - 28 μm) 
- u góry kolumny złączka do mocowania wężyka 
- możliwość autoklawowania, 
- kompatybilność z roztworami NaOH 
- wymiary kolumn średnica x długość 
1 kolumna 5,0 x 30 cm (~589ml) 
1 kolumna 5,0 x 20 cm (~393 ml) + 1 flow adapter o regulacji długości 1-14cm 
2 kolumny 2,5 x 30 cm (~147 ml) + 2  flow adaptery o regulacji długości 1-14 cm 
Takie jak BioRadu seria Econo-Column lub równoważne 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że urządzenia są fabrycznie nowe. 

Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub 

modyfikowane. 

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 Certyfikaty: CE urządzenia. 

 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

 Folder/prospekt  oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych 
parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). 

 



PAKIET 5 –  Wyposażenie stanowisk pracy 

Lp NAZWA MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 

1 Stanowisko do 
przygotowywania i 
rozlewania podłóż  

Wyspa laboratoryjna: 

 Blat: 
- szerokość 2,3m;  
- głębokość 1,5m  
- wysokość 90cm 

 szafki podwieszane  
- 2x szafka dwudrzwiowa z półką szerokość:  0,8m;  głębokość : od 0,5m; wysokość: od 0,6m 
- 2x szafka z trzema szufladami szerokość: 0,4m;  głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,6m 
- 2x szafka jednodrzwiowa z półką szer. 0,5m głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,6m  

 nadstawka laboratoryjna z dwiema półkami kolumny z profilu stalowego nie mniejszego niż 
160x80x2mm, z gniazdami elektrycznymi 230V, z dwiema półkami laminowanymi szerokość: 
2,3m  głębokość: 0,3m na wspornikach metalowych 

 2x wysokie krzesło laboratoryjne obrotowe z podłokietnikami i oparciem oraz regulacją 
wysokości. Siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego, zmywalnego tworzywa. 
 

 Blat: 

- szerokość 3,85 m 
- głębokość 0,75m 
-Wysokość 0,75m 

 szafki podwieszane: 

- 1x szafka jednodrzwiowa z półką szerokość : 0,6m; głębokość: od  0,5m; wysokość: od 

0,45m  

- 2x szafka z 3 szufladami szerokość : 0,4m; głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,45m  

- 1x szafka jednodrzwiowa z półkami szerokość: 0,4m;  głębokość: od  0,5m; wysokość: od 

0,45m 

- 1x szafka jednodrzwiowa z półkami szerokość: 0,8 m;  głębokość: od  0,5m; wysokość: od 

0,45m 

    nadstawka szkieletowa z profilu zamkniętego 30x30x2 mm, szafki laminowane z frontami z 

płyty laminowanej melamina HPL z 2 mm doklejką PCV, szerokość  3,85m głębokość: od  

0,3m; wysokość: od 0,6m 

- szafki dwudrzwiowe z półkami: szerokość dostosowana do blatu ; głębokość od 0,3m; 

wysokość od 0,6m 

 Blat:  

- szerokość 3,00 m 

- głębokość 0,75m 

-Wysokość 0,75m 

 szafka podwieszana  

- 2 x szafka jednodrzwiowa z półką szerokość: 0,4m;  głębokość: od  0,5m; wysokość: od 

0,45m  

 - 2 x szafka z trzema szufladami szerokość:  0,4m;  głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,45m  

 nadstawka laboratoryjna z półkami 
nadstawka szkieletowa z profilu zamkniętego 20x20x2 mm, z dwiema półkami 

laminowanymi szerokość 3,00 m, głębokość 0,3m na wspornikach metalowych 

 Blat: 

- szerokość 3,00 m 

- głębokość 0,6m 

-Wysokość 0,75m 

 szafka podwieszana  



- 1x szafka jednodrzwiowa z półka szerokość:  0,4m; głębokość: od  0,5m; wysokość: od 

0,45m 

- 2x szafka jednodrzwiowa z półka szerokość:  0,6m; głębokość: od  0,5m; wysokość: od 

0,45m 

- 1x szafka z trzema szufladami szerokość:  0,4m głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,45m  

 nadstawka laboratoryjna z półkami 
nadstawka szkieletowa z profilu zamkniętego 20x20x2 mm, z dwiema półkami 

laminowanymi szerokość 3,00 m, głębokość 0,3m na wspornikach metalowych 

 5 x krzesło obrotowe laboratoryjne z podłokietnikami i oparciem, siedzisko i oparcie 
wykonane z miękkiego, zmywalnego tworzywa. Zakres regulacji  wysokości siedziska 44-
57cm 

 

 Pomiar i montaż u odbiorcy 

2 Stanowisko do 
pracy ze sprzętem 
laboratoryjnym 

•Blat  w kształcie podkowy o wymiarach liczonych po zewnętrznych krawędziach: 
- szerokość: 3,10 X 4,90 X 3,85m 
- głębokość 0,75m 
-wysokość 0,9m 

 szafki podwieszane: 
- 1x szafka dwudrzwiowa z półką szerokość: 0,9m (lub 0,5 + 0,4 m) głębokość: od  0,5m; 
wysokość: od 0,6m 

- 1x szafka narożna dwudrzwiowa z półką szerokość: 0,6m; głębokość: 0,5m;  wysokość: od 
0,6m 
- 1x szafka jednodrzwiowa z półką szerokość: 0,6m; głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,6m  
- 1x szafka z trzema szufladami szerokość: 0,6m; głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,6m  

 nadstawka laboratoryjna z dwiema półkami kolumny z profilu stalowego nie mniejszego niż 
160x80x2mm, z gniazdami elektrycznymi 230V, z dwiema półkami laminowanymi szerokość: 
2,6m  głębokość: 0,3m na wspornikach metalowych 

 szafki podwieszane: 
- 2x szafka jednodrzwiowa z półką szerokość: 0,6m; głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,6m 
 - 1x szafka narożna szerokość: 0,6m; głębokość: 0,5m wysokość: 0,6m 
nadstawka laboratoryjna z dwiema półkami kolumny z profilu stalowego nie mniejszego niż 
160x80x2mm, z gniazdami elektrycznymi 230V, z dwiema półkami laminowanymi szerokość: 
4,90 m  głębokość: 0,3m na wspornikach metalowych 

 szafki podwieszane  
- 1x szafka dwudrzwiowa z półką szerokość: 0,8m głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,6m  
- 1x szafka z trzema szufladami szerokość: 0,6m głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,6m 
 

 Blat: 

- szerokość 1,20 m 

- głębokość 0,75m 

-Wysokość 0,75m 

 szafka podwieszana  

- 1x szafka jednodrzwiowa z półka szerokość:  0,4m; głębokość: od  0,5m; wysokość: od 

0,45m 

- 1x szafka z trzema szufladami szerokość:  0,4m głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,45m  

 nadstawka szkieletowa z profilu zamkniętego 30x30x2 mm, szafki laminowane z frontami z 

płyty laminowanej melamina HPL z 2 mm doklejką PCV, szerokość  3,85m głębokość: od  

0,3m; wysokość: od 0,6m 

- szafki dwudrzwiowe z półkami: szerokość dostosowana do blatu ; głębokość od 0,3m; 
wysokość od 0,6m 

 Pomiar i montaż u odbiorcy 



3 Stanowisko 
zmywająco - 
naważające 

 Blat: 
- z płytą antywibracyjną pod wagę analityczną wmontowaną w blat - szerokość 2,00 m 
- głębokość 0,60 m 
-Wysokość 0,90 m 

 szafka podwieszana do zlewozmywaka 0,90 m i 2x szafka z jedną szufladą i  

jednodrzwiową  półką szerokość: 0,4m;  głębokość: od  0,5m; wysokość: od 0,45m 

 nadstawka laboratoryjna z szafkami: 
- nadstawka szkieletowa z profilu zamkniętego 30x30x2 mm, szafki laminowane z frontami z 
płyty laminowanej melamina HPL z 2 mm doklejką PCV, z przeszkleniem.  szerokość  1,2m 
głębokość: od  0,3m; wysokość: od 0,6m  

- 2x szafka dwudrzwiowa z półką szerokość: 0,6m; głębokość: 0,3m; wysokość: od 0,6m 

 szafa na materiały niebezpieczne szerokość: 0,4m; głębokość: 0,4m;  wysokość:  od 1,8 m 

 krzesło 

 Blat: 
- szerokość 1,25m 
- głębokość 0,6m 
-Wysokość 0,9m 

 szafka podwieszana zlewozmywakowa dwudrzwiowa szer. 1,25m głębokość: od  0,5m; 

wysokość: od 0,6m 

 Zlewy na wyposażeniu zamawiającego, blaty należy do nich dostosować. 

 Pomiar i montaż u odbiorcy 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Blat - z żywicy fenolowej typu trespa toplab plus, odporne na UV i środki dezynfekujące na ramie typu C   

2. Rama typu C - z nogą ze stalowych profili zamkniętych nie mniejszych niż 60x40x2 mm, elementy łączące z 

profilu c-kształtnego nie mniejszego niż 60x30x30x3 mm bez nitonakrętek do mocowania szafek 

3. Szafki podwieszane laminowane - z możliwością przemieszczania wzdłuż ramy nośnej, z  frontami do szafek z 

płyty laminowanej melamina HPL z 2 mm doklejką PCV 

 


