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PAKIET 1      
Warunki ogólne: 
1. Wymagana jest oferta na wszystkie urządzenia zawarte w pakiecie. Zamawiający nie dopuszcza ofert 
częściowych. 
2. Gwarancja: minimalne warunki gwarancji podane zostały każdorazowo przy opisie wymogów. 
3. Termin dostawy: do 5 tygodni od daty wystawienia zamówienia 
4. Wymagane są: dostawa opisanych urządzeń (wraz z wniesieniem na 2-gie piętro w budynku), instalacja i 
uruchomienie, szkolenie pracowników i pomoc techniczna przez cały okres gwarancji przez podmiot posiadający 
autoryzację producenta na ww. czynności. 
5. Warunki płatności: Przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury obejmującej zrealizowany etap dostawy. 
6. Do oferty należy załączyć: 
a) oświadczenie oferenta, że wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, 
używane, składane z używanych części lub modyfikowane. 
b) foldery/prospekty  oferowanych urządzeń potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów technicznych 
(preferowany język polski, dopuszczony język angielski). 

Lp. Nazwa urządzenia Minimalne wymagania techniczne 

1. Termocykler z pakietem 
startowym odczynników 

1) termocykler w systemie Peltier 
2) blok o pojemności 3x21 próbek- możliwość przeprowadzania 3 
niezależnych reakcji jednocześnie 
3) każdy blok wyposażony w 6 elementów Peltier nowej generacji; elementy 
Peltier testowane przez 600 000 cykli 
4) zakres temperatur bloku od -5,0° do 99,9° 
5) szybkość grzania przekazywana przez blok – 2,5°C, szybkość chłodzenia 
przekazywana przez blok – 2,2°C 
6) szybkość zmiany temperatury regulowana programowo w zakresie 0,001 
do 5,0°C/sek. w każdym kroku oddzielnie 
7) funkcja automatycznego zwiększania i/lub zmniejszania temperatury i/lub 
czasu w kolejnych krokach programu w zakresie regulowanym do 19,98°C i 
do 199,98 sek. 
8) dokładność kontroli temperatury bloku 0,01°C 
9) jednorodność temperatury w bloku ± 0,25°C w 55, ± 0,4°C w 95°C 
10) dostępne wymienne bloki: blok gradientowy srebrny pokryty złotem o 
pojemności 96x0,2ml, 48x0,5ml, 384 
11) Wymiana bloków przez użytkownika bez użycia narzędzi 
12) pokrywa grzejna o temperaturze regulowanej w zakresie od 25°C do 
105°C 
13) elektrycznie kontrolowana siła nacisku pokrywy grzejnej ustawiana w 
programie w zakresie 30-120N – zapobieganie zgniataniu probówek przez 
pokrywę 
14) funkcja preheating’u – podgrzewania pokrywy do zadanej temperatury 
przed rozpoczęciem programu 
15) możliwość wyłączania/włączania grzania pokrywy oraz preheating’u 
16) programowanie termocykler poprzez kolorowy ekran dotykowy o 
rozmiarach co najmniej 320x240 pixeli 
17) programy przechowywane w dowolnie budowanym drzewie folderów i 
plików 
18) pojemność pamięci 680 programów 
19) możliwość zabezpieczenia hasłem dla użytkowanika, grupy, folderu, 
programu 
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20) podgląd temperatury w postaci wykresu na ekranie podczas przebiegu 
programu 
21) podgląd ustawionego gradientu w postaci graficznej 
22) możliwość przeglądania i modyfikowania programów podczas pracy 
urządzenia na innym programie 
23) poziom głośności typowy 44dB, nie więcej niż 48dB 
24) pobór mocy nie więcej niż 350W 
25) waga nie większa niż 11,5kg 
26) w zestawie dla adaptery metalowe – 96x0,2ml oraz 48x0,5ml do 
przygotowania próbek 
27) zestaw odczynników na co najmniej 500 reakcji o objętości 20µl: gotowy 
mastermix do PCR zawierający jony magnezowe oraz obciążnik do 
elektroforezy (pH 8,3-8,8), miks dNTPs (stęż. 5-10mM i pH 7), polimeraza 
Taq (stęż. 0,5-5U/100µl), terminy ważności wszystkich odczynników – 
minimum ¾ terminu 
28) dostawa urządzenia przez podmiot posiadający autoryzację producenta 
– wymagane dołączenie autoryzacji producenta 
29) 5-letnia gwarancja oraz pomoc techniczna i merytoryczna świadczona 
przez podmiot autoryzowany przez producenta – wymagane dołączenie 
autoryzacji producenta na świadczenie pomocy techniczno-merytorycznej 
30) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający 
autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji – wymagane 
dołączenie autoryzacji producenta na wykonywanie konserwacji, kalibracji i 
napraw oferowanego termocykler 
31) w zestawie dwa pudełka do chłodzenia/ utrzymywania niskiej 
temperatury próbek (CoolRack) na probówki 0,2ml z minimum 48 miejscami 
na probówki 
 

2.  Aparat do elektroforezy 
poziomej z zasilaczem i 
pakietem odczynników 

Aparat do elektroforezy poziomej: 
1) korpus aparatu do elektroforezy poziomej z akrylu o wymiarach żelu 
5,5cm szerokość x 8,5cm długość z pokrywą z przewodami 
2) elektrody z platyny o średnicy 0.012” 
3) saneczki zaopatrzone w 2 nacięcia w odległości 5cm pozwalające na 
umieszczenie 2 grzebieni w saneczkach; naniesiona linijka w cm na 
saneczkach; przepuszczalne dla UV 
4) umożliwia rozdział 32 próbek 
5) w zestawie 2 sztuki saneczek 5,5cm x 8,5cm; sanki zaopatrzone w 
uchwyty dla łatwego przenoszenia 
6) w zestawie 2 grzebienie o grubości 1 mm 14 i 16 dołków 
7) 2 dodatkowe grzebienie do wyboru na etapie zamówienia 
8) w zestawie przekładki dopasowane do saneczek umożliwiające wylewanie 
żelu bezpośrednio w aparacie 
9) możliwość dokupienia grzebieni grubości 1.0, 1.5, 2.0mm z poliwęglanu, 
anodowanego aluminium oraz teflonu; Możliwość dokupienia grzebieni 
dwustronnych 8/10 zębów oraz 12/16 zębów 
10) zewnętrzny wypoziomowany stolik do przygotowywania żelu 5,5x8,5cm 
poza aparatem w saneczkach bez użycia taśmy 
11) dostępny w 5 kolorach: zielonym, żółtym, purpurowym, niebieskim i 
fluorescencyjnym różowym 
12) wymiary aparatu nie mniejsze niż 8cm x 18cm x 13cm 
13) minimum 24 miesiące gwarancji 
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Zasilacz do elektroforezy: 
1) parametry prądu: napięcie 10-300V (skok o 1V), natężenie 10-400mA 
(skok 1mA), moc 60W 
2) 2 wejścia umożliwiające podłączenie jednocześnie 2 aparatów 
3) zegar 1-999 minut z alarmem dźwiękowym 
4) minimum 12 miesięcy gwarancji 
Zestaw odczynników (umożliwiających przeprowadzenie 100 reakcji): 
1) agaroza (rozdz. 100-25000pz) 
2) marker DNA 100-1000bp  
3) bezpieczny barwnik do żelu 
4) bufor TBE 10x stężony 
5) terminy ważności wszystkich odczynników – minimum ¾ terminu 
 

3. System dokumentacji żeli 
DNA/RNA/białka oraz 
blotów z komputerem 
sterującym i 
oprogramowaniem do 
analizy żeli i liczenia kolonii 
bakteryjnych na płytkach 

1) system do wizualizacji i dokumentacji żeli elektroforetycznych, blotów i 
innych obiektów, ze zintegrowaną komorą ciemniową 
2) kamera umieszczona na statywie - możliwa regulacja wysokości 
umocowania kamery 
3) przetwornik CCD  z technologią progresywnego skanowania obrazu o 
rozdzielczości co najmniej 1280x960 pikseli, monochromatyczny, 16 bitowy 
4) rozmiar piksela 3,75x3,75 um2 
5) rozmiar matrycy 1/3” 
6) złącze komunikacyjne USB 2.0 
7) odczytywany szum obrazu na poziomie nie większym niż 10 elektronów 
8) zakres dynamiczny nie gorszy niż 56dB 
9) obiektyw zmiennoogniskowy o jasności minimum f1.2, obsługiwany 
manualnie, zamontowany na zewnątrz obudowy 
10) możliwość fotografowania żeli elektroforetycznych i kolonii bakteryjnych 
na szalkach i wszelkich innych obiektów w świetle przechodzącym i odbitym 
11) system wyposażony w  jeden filtr szerokopasmowy 380-650nm 
optymalny dla wizualizacji żeli barwionych SYBRGreen, Bromkiem Etydyny i 
SYBRGold i in. bez potrzeby zmiany filtra 
12) wbudowane w komorze ciemniowej oświetlenie światłem białym LED z 
boku 
13) transiluminator wysuwany z komory ciemniowej szufladowo bez 
otwierania drzwi 
14) możliwość pracy na żelu przy wysuniętej szufladzie – np. wycinanie 
prążków 
15) zintegrowana z systemem (połączona z ciemnią) osłona chroniąca 
operatora podczas pracy na wysuniętym transiluminatorze 
16) transiluminator UV 312nm z systemem UltraBright zapobiegającym 
efektowi poświaty tła, brak emisji w zakresie widzialnego światła, w tym 
widzialnego fioletu 
17) w zestawie dodatkowy transiluminator światła białego do żeli 
białkowych emitujący bezpośrednie światło białe (nie dopuszcza się płytki 
konwertującej światło UV na białe). Możliwość używania transiluminatora 
poza systemem dokumentacji żeli jako niezależne urządzenie. 
18) z system dostarczony laptop sterujący o parametrach minimum Quad 
Core, Win 7 lub 8 lub 10, 64 bit, 4GB RAM, 1GB HD, mysz bezprzewodowa, 
monitor z matową matrycą, port Ethernet, port USB 
19) obsługa przez dostarczone z systemem oprogramowanie w języku 
polskim umożliwiające: 
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- podgląd na żywo fotografowanej próbki 
- regulacja czasu ekspozycji 
- regulacja wzmocnienia sygnału na kamerze 
- regulacja kontrastu 
- regulacja jasności 
- regulacja gamma 
- kontrola poziomu saturacji dla aplikacji jakościowych z alarmami 
prześwietlenia i niedoświetlenia 
- możliwość wykonywania adnotacji i rysunków na zapisywanym obrazie z 
zarządzaniem warstwami 
- obrót o dowolny kąt 
- negatyw 
- odbicie w pionie i/lub w poziomie 
- zapisanie obrazu z zachowaniem raw data 
- drukowanie 
20) dodatkowe oprogramowanie do analizy densytometrycznej żeli: 
- analizę żeli 1D , macierzy, kolonii bakteryjnych 
- analiza ilościowa żeli jednokierunkowych 
- automatyczne znajdowanie ścieżek 
- automatyczna detekcja prążków 
- wyznaczanie Rf i masy cząsteczkowej DNA, RNA i białek 
- w pełni automatyczna korekcja tła 
- korekcja dowolnych zniekształceń pionowych i poziomych żelu 
- edycja pików 
- możliwość wykonywania oznaczeń masy molekularnej i densytometrii w 
tym samym czasie z jedną wspólna tabelą wynikową 
- możliwość wizualizacji żelu zanalizowanego i żelu oryginalnego 
jednocześnie  
- możliwość zoomu żelu analizowanego w granicach 5-200% 
- możliwość definiowania tła żelu w co najmniej 50 kolorach 
- możliwość rotacji żelu o dowolny kąt  
- możliwość wizualizacji prążków w 3D 
- możliwość redukcji tła co najmniej 8 metodami w tym („Valley to valley”, 
„Rolling Ball”, Imagne Rectangle”, „Base line (adjustable)”, „Rubber Band”, 
„Minimum Profile”, „Prewiev lane profile”) 
- możliwość importu plików INF i IMG 
- możliwość eksportu danych do formatu Excel 
- automatyczna oraz manualna detekcja prążków 
- możliwość wizualizacji ścieżki z prążkami i elektroferogramu na jednym 
zdjęciu 
- możliwość wyboru ścieżek do analizy  
- możliwość dokonywania adnotacji (opisu) obrazu z wyborem co najmniej 
40 czcionek 
- możliwość raportowania wyników dla pojedynczej ścieżki, kilku ścieżek 
bądź całego żelu 
- dodatkowe narzędzia umożliwiające manualne obrysowywanie obiektów 
(prążków) celem określenia intensywności świecenia bez tła 
- możliwość liczenia kolonii bakteryjnych z szalek 
- możliwość otwierania w tym samym czasie i porównywania do siebie 
różnych obrazów żeli 
21) wymiary nie większe niż [mm] 385SZ x 415G x 455W 
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22) waga nie większa niż 20kg 
23) gwarancja minimum 24 miesiące 
 

4. Spektrofotometr do pomiaru 
w kropli i kuwecie 

1) pomiar w kropli objętości od 0,5µl 
2) minimalna objętość pomiarowa w kuwecie 0,6µl 
3) czas pomiaru 4 sekundy 
4) port kuwetowy kompatybilny ze standardowymi kuwetami 1cm 
5) możliwość zastosowania kuwet z różnymi ścieżkami optycznymi – 1mm, 
2mm, 5mm i 10mm (długość ścieżki ustawiana w oprogramowaniu) 
6) wbudowany ekran dotykowy 5,7” z łatwym dostępem do zdefiniowanych 
metod pomiarowych stężenia DNA/RNA i białka 
7) wzbudzenie pulsacyjną ksenonową lampą błyskową 
8) automatyczne przeliczanie stężenia DNA i RNA oraz czystości A260/280 i 
A260/230 
9) możliwość przeniesienia danych do komputera na pamięci przenośnej 
USB 
10) skanowanie spektralne pozwalające wykryć zanieczyszczenia w próbce 
11) zakres pomiaru 190 – 1100nm  
12) dokładność długości fali ± 2nm 
13) brak pionowej kolumny utworzonej z próbki między elementami 
optycznymi – elementy optyczne ułożone w poziomie umożliwiające pomiar 
w różnych rozpuszczalnikach oraz pomiar próbek bardzo stężonych i lepkich 
14) zakres pomiaru stężenia  1-2500ng/ul w kropli i 0,5 -10000ng/ul w 
kuwecie, bez potrzeby rozcieńczania 
15) zakres pomiaru absorbancji od -0,3A do 2,5A w kropli, w kuwecie od -
0,3A do 50A 
16) dokładność pomiaru absorbancji 0,005A 
17) powtarzalność odczytu absorbancji ±0,003A (0 – 0,5A), ±0,007A (0,5 – 
1,0A) 
18) brak potrzeby kalibracji 
19) automatyczna pamięć wyników 
20) 12-miesięczna gwarancja oraz pomoc techniczno-merytoryczna 
świadczona przez podmiot posiadający aktualną autoryzację producenta 
urządzenia na świadczenie takiej pomocy na terenie Polski 
21) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający 
aktualną autoryzację producenta urządzenia na wykonywanie napraw 
gwarancyjnych na terenie Polski 
22) w zestawie 1000szt. kuwet przezroczystych umożliwiających pomiar w 
zakresie 220-900nm wykonane z PS i posiadające cienkie ścianki 

5. Automatyczna płuczka do 
płytek 96 dołkowych 

1) w pełni automatyczne płukanie stripów i płytek płaskodennych, 
okrągłodennych i V-kształtnych 
2) precyzja dozowania CV<2% 
3) objętość pozostała po płukaniu mniejsza niż 1µl 
4) w zestawie wymienne adaptery z 8 i 12 kanałami płuczącymi (oddzielne 
igły do dozowania i oddzielne do płukania umiejscowione w dwu rzędach), 
objętość płukania dla adapterów w zakresie 10-3000µl, z rozdzielczością 1µl 
5) maksymalna liczba cykli płukania – 99  
6) czas ociekania igieł regulowany w zakresie 0-24 godzin 
7) wbudowana wytrząsarka płytek z czasem wytrząsania w zakresie 
regulowanym w zakresie 0-24 godzin, regulacja szybkości i  kierunku 
wytrząsania 
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8) płuczka wyposażona w 5 kanałów – 3 do płukania, 1 do przemywania 
systemu i 1 na odpady, w zestawie 5 butli 2 litrowych 
9) automatyczne przełączanie między kanałami płuczącymi 
10) wbudowany wyświetlacz LCD 5” 
11) pamięć protokołów płukania minimum 100 
12) automatyczna detekcja poziomu cieczy w butli na odpady z funkcją 
automatycznego odcięcia dopływu w przypadku przepełnienia butli 
13) w butlach czujniki zużycia roztworów myjących – funkcja informowania 
użytkownika o zbyt małej ilości buforu do płukania w butli 
14) waga nie większa niż 13kg 
15) interfejs RS232 
16) gwarancja minimum 24 miesiące 
18) włączenie do oferty kosztów 2-krotnego przeprowadzenia serwisu 
sprzętu i jego kalibracji 
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PAKIET 2  
Warunki ogólne: 
1. Wymagana jest oferta na wszystkie urządzenia zawarte w pakiecie w podanych  przez Zamawiającego ilościach. 
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 
2. Gwarancja: minimalne warunki gwarancji podane zostały każdorazowo przy opisie wymogów. 
3. Termin dostawy: do 8 tygodni od daty wystawienia zamówienia. 
4. W cenie oferty musi zostać zawarte wykonanie 5 przeglądów serwisowych całego dostarczonego wyposażenia 
laboratorium w odstępach 12-miesięcznych (dla sprzętów, które tego wymagają). 
5. Wymagane są: dostawa opisanych urządzeń (wraz z wniesieniem na 2-gie piętro w budynku), instalacja we 
wskazanym miejscu, szkolenie pracowników i pomoc techniczna przez cały okres gwarancji przez podmiot 
posiadający autoryzację producenta na ww. czynności. 
6. Warunki płatności: Przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury obejmującej zrealizowany etap 
dostawy. 
7. Do oferty należy załączyć: 
a) oświadczenie oferenta, że wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, 
używane, składane z używanych części lub modyfikowane. 
b) foldery/prospekty  oferowanych urządzeń potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów technicznych 
(preferowany język polski, dopuszczony język angielski). 
 

Lp. Nazwa urządzenia Minimalne wymagania techniczne 

1. Densytometr 1) zakres pomiarowy w jednostkach McFarlanda od 0,00 do 15,00 
2) źródło światła LED 
3) długość fali: 565 ± 15 nm 
4) precyzja pomiaru ± 3% 
5) czas pomiaru 1 s 
6) średnica gniazda pomiarowego 18 mm 
7) możliwość użycia adaptera do gniazda pomiarowego – wymagane załączenie 
adaptera na wyposażeniu densytometru 
7) średnica gniazda pomiarowego  z adapterem 16 mm 
8) minimalna objętość mierzonej próbki 2 ml 
9) wyświetlacz typu LCD 
10) rozdzielczość wyświetlacza LCD: 0,01 McF 
11) wewnętrzny zasilacz 12V 
12) możliwość pracy na niezależnym zasilaniu - 3 baterie AA 
13) zakres temperatury pracy + 4 do + 40 °C 
14) zasilanie 100-240 V 
15) wymiary W/G/S nie większe niż 75/115/165 mm 
16) waga nie większa niż 700g 
17) kalibracja fabryczna 

2. Cieplarka do hodowli 1) pojemność komory 195 L +/- 5% 
2) naturalny obieg powietrza, komora bez wentylatora 
3) sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem cyfrowym i zegarem czasu pracy 
4) zakres regulacji temperatury nie gorszy niż od temperatura otoczenia +5°C do 
+75°C 
5) jednorodność temperatury nie gorsza niż +/- 0,6°C 
6) stabilność temperatury nie gorsza niż +/- 0,2°C 
7) funkcja kalibracji temperatury przez użytkownika z poziomu panelu sterowania 
8) automatyczny system diagnostyki urządzenie z wskazaniem kodu błędu pracy 
urządzenia 
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9) możliwość zamontowania od 2 do 15 półek o maksymalnym udźwigu nie 
mniejszym niż 25 kg (2 metalowe półki dostarczane wraz z urządzeniem) 
10) drzwi zewnętrzne pełne, dodatkowe drzwi wewnętrzne szklane 
11) automatyczny alarm przekroczenia temperatury 
12) system ochrony przed przegrzaniem komory 
13) komora z zaokrąglonymi narożnikami, wykonana ze stali nierdzewnej 
14) co najmniej jeden port dostępu o średnicy nie mniejszej niż 40mm 
15) zasilanie 230V 50Hz 
16) zużycie energii przy 37°C nie większe niż 35 W 
17) waga do 65 kg 
18) wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb. x wys.): 640 x 740 x 960 mm 
19) wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż (szer. x głęb. x wys.): 460 x 580 
x 700 mm 
20) możliwość stabilnego ustawienia piętrowego urządzenia bez konieczności 
stosowania dodatkowego wyposażenia 
21) minimalny okres gwarancji: 24 miesiące 

3. Mały autoklaw 
stołowy 

1) sterylizator z pionową komorą o wymiarach nie mniejszych niż  20 cm średnicy i 
30 cm wysokości 
2) pojemność komory nie mniejsza niż 12l 
3) dopuszczalna ilość wsadu na jeden cykl sterylizacji: co najmniej 4kg 
4) komora, obudowa i pokrywa wykonane ze stopu aluminium 
5) urządzenie nie wymagające podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
podłączenia do zewnętrznych zbiorników z wodą zasilającą 
6) sterowanie mikroprocesorowe umożliwiające prowadzenie sterylizacji bez 
konieczności nadzoru 
7) temperatura sterylizacji: 121°C utrzymywana przez co najmniej 21 minut 
8) na wyposażeniu urządzenia kosz dopasowany do komory autoklawu 
9) zasilanie 230V/50Hz  
10) gwarancja: 24 miesiące 

4. Roller mixer – 4szt. 1) wytrząsarka laboratoryjna typu Roller przeznaczona do rotacyjnego mieszania 
naczyń 
2) regulowalna prędkość obrotowa w zakresie nie mniejszym niż 1 - 80 obr./min 
3) możliwość pracy z naczyniami o średnicy co najmniej 120 mm 
4) każda sztuka wyposażona w co najmniej  dziewięć rolek, z możliwością instalacji 
co najmniej 11 sztuk 
5) konstrukcja umożliwiająca jedoczesne mieszanie co najmniej 20 probówek typu 
Falcon o pojemności 15 ml 
6) urządzenie wykonane z materiałów odpornych na korozję i przystosowane do 
pracy w inkubatorach CO2 

7) możliwość pracy urządzenia w zakresie temperatur co najmniej od +4°C do 
+60°C 
8) w zestawie specjalne adaptery do poziomego mieszania probówek typu Falcon 
15 i 50 ml 
9) możliwość ustawienia piętrowego wytrząsarek (2 poziomy wytrząsania) - na 
wyposażeniu konieczne zestawy akcesoriów 
10) zasilanie 230V/50Hz  
11) gwarancja: 24 miesiące. 

5. Zestaw do filtracji 
membranowej z 
pompą 

1) próżniowy system do filtracji cieczy na filtrach membranowych 
2) lej szklany o pojemności nie mniejszej niż 300 ml 
3) kolba próżniowa z portem do podłączenia pomy o pojemności nie mniejszej niż 
1000 ml 
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4) podstawa do umieszczenia filtrów membranowych o średnicy nie mniejszej niż 
47 mm 
5) powierzchnia filtracji nie mniejsza niż 9,5 cm2 
6) kompletny system wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria 
umożliwiające szczelne i stabilne połączenie leja, podstawy filtrów oraz kolby 
odbiorczej 
7) w zestawie kompaktowa pompa próżniowa zapewniająca poziom próżni nie 
gorszy niż 100 mbar i przepływie powietrza nie mniejszym niż 15 L/min 
kompatybilna z systemem do próżniowej filtracji 
8) w zestawie węże niezbędne do przyłączenia systemu do pompy próżniowej 
umożliwiające szczelne połączenie (wąż nie krótszy niż 50cm) 
 

6. Chłodziarka 
laboratoryjna 
jednodrzwiowa – 
1szt. 

1) chłodziarka laboratoryjna o pojemności 300 L +/-5% 
2) zakres temperatury pracy od +1°C do +10°C, ustawienie fabryczne i regulacja 
ustawienia w zakresie od +4°C do +6°C 
3) rozdzielczość nastawy temperatury nie gorsza niż +/- 0,1°C 
4) wymiary komory chłodziarki nie mniejsze niż: 480 x 440 x 1300 mm (szerokość x 
głębokość x wysokość) 
5) wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż 600 x 650 x 1600 mm ( 
szerokość x głębokość x wysokość) 
6) drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, prawostronne z możliwością zmiany 
orientacji, zamykane na klucz 
7) obudowa chłodziarki wykonana ze stali odpornej na rdzę, malowanej na kolor 
biały 
8) urządzenie wyposażone w co najmniej jeden port dostępu dla zewnętrznego 
czujnika temperatury o średnicy co najmniej 15 mm 
9) sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem cyfrowym typu LED czytelnym 
w każdych warunkach oświetlenia, możliwość zablokowania panelu sterowania 
10) system alarmowy informujący co najmniej o: przekroczonej temperaturze 
maksymalnej i minimalnej, usterki sondy temperatury i otwartych drzwi 
11) możliwość instalacji alarmu zewnętrznego 
12) na wyposażeniu co najmniej 5 półek drucianych i co najmniej jeden kosz 
13) urządzenie wyposażone w co najmniej dwa kółka jezdne do łatwego 
przemieszczania 
14) automatyczny system odszraniania komory z możliwością ręcznego 
wymuszenia funkcji odszraniania 
15) czynniki chłodnicze naturalne, nietoksyczne, komercyjnie dostępne w Polsce 
16) zasilanie 230V, 50Hz 
17) zużycie energii nie większe niż 0,5 kWh / dobę 
18) certyfikat CE 
19) minimalny okres gwarancji 24 miesiące 

7.  Chłodziarko-
zamrażarka 
laboratoryjna 
jednodrzwiowa – 
2szt. 

1) urządzenie dwukomorowe, pojemność komory chłodziarki nie mniejsza niż 155 
L, pojemność komory zamrażarki nie mniejsza niż 100 L 
2) zakres temperatury pracy od +1°C do +10°C, ustawienie fabryczne i regulacja 
ustawienia w zakresie od +4°C do +6°C w komorze chłodziarki 
3) zakres temperatury pracy od -18°C do -25°C, ustawienie fabryczne i regulacja 
ustawienia w zakresie od -19°C do -21°C w komorze zamrażarki 
4) rozdzielczość nastawy temperatury nie gorsza niż +/- 0,1°C 
5) wymiary komory chłodziarki nie mniejsze niż: 450 x 450 x 720 mm (szerokość x 
głębokość x wysokość) 
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6) wymiary komory chłodziarki nie mniejsze niż: 400 x 410 x 650 mm (szerokość x 
głębokość x wysokość) 
7) wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż 550 x 600 x 1700 mm ( 
szerokość x głębokość x wysokość) 
8) drzwi zewnętrzne stalowe, podwójne, indywidualne dla komory chłodziarki i dla 
komory zamrażarki, pełne, prawostronne z możliwością zmiany orientacji, 
zamykane na klucz (osobne zamknięcie dla każdej z komór) 
9) obudowa urządzenia wykonana ze stali odpornej na rdze, malowanej na kolor 
biały 
10) urządzenie wyposażone w co najmniej jeden port dostępu dla zewnętrznego 
czujnika temperatury o średnicy co najmniej 15 mm 
11) sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem cyfrowym typu LED czytelnym 
w każdych warunkach oświetlenia, możliwość zablokowania panelu sterowania 
12) system alarmowy informujący co najmniej o: przekroczonej temperaturze 
maksymalnej i minimalnej, usterki sondy temperatury i otwartych drzwi 
13) możliwość instalacji alarmu zewnętrznego 
14) na wyposażeniu co najmniej 4 półki druciane oraz co najmniej 2 kosze 
15) urządzenie w co najmniej dwa kółka jezdne do łatwego przemieszczania 
16) automatyczny system odszraniania komory chłodziarki z możliwością ręcznego 
wymuszenia funkcji odszraniania 
17) czynniki chłodnicze naturalne, nietoksyczne, komercyjnie dostępne w Polsce 
18) zasilanie 230V, 50Hz 
19) zużycie energii nie większe niż 1,0 kWh / dobę 
20) certyfikat CE 
21) minimalny okres gwarancji 24 miesiące 

8. Chłodnia 
laboratoryjna 2-
drzwiowa – 2szt. 

1) chłodziarka laboratoryjna o pojemności 1400 L +/-5% 
2) kontrola temperatury w zakresie nie mniejszym niż o +1°C do +10°C 
3) rozdzielczość nastawy temperatury nie gorsza niż +/- 0,1°C 
4) dokładność kontroli temperatury nie gorsza niż 0,7°C +/- 1 cyfra 
5) dynamiczny układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza w komorze 
chłodziarki 
6) komora nie mniejsza niż: 1300 x 650 x 1300 mm (szerokość x głębokość x 
wysokość) 
7) wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż 1400 x 820 x 1980 mm ( 
szerokość x głębokość x wysokość) 
8) drzwi zewnętrzne podwójne, przeszklone, zamykane na klucz 
9) wnętrze komory jak i obudowa chłodziarki wykonane ze stali odpornej na rdze, 
malowane na kolor biały 
10) urządzenie wyposażone w co najmniej jeden port dostępu dla zewnętrznego 
czujnika temperatury o średnicy co najmniej 25 mm 
11) sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem cyfrowym typu LED czytelnym 
w każdych warunkach oświetlenia 
12) system alarmowy informujący co najmniej o: przekroczonej temperaturze 
maksymalnej i minimalnej, usterki sondy temperatury i otwartych drzwi 
13) możliwość instalacji alarmu zewnętrznego 
14) oświetlenie komory 
15) na wyposażeniu co najmniej 6 półek drucianych  
16) urządzenie wyposażone w cztery kółka jezdne, przynajmniej dwa przednie z 
blokadą 
17) automatyczny system odszraniania komory z możliwością ręcznego 
wymuszenia funkcji odszraniania 
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18) czynniki chłodnicze naturalne, nietoksyczne, komercyjnie dostępne w Polsce 
19) zasilanie 230V, 50Hz 
20) zużycie energii nie większe niż 8,0 kWh / dobę 
21) certyfikat CE 
22) minimalny okres gwarancji 24 miesiące 

9. Wielostanowiskowe 
mieszadło 
magnetyczne 

1) mieszadło magnetyczne pozwalające na jednoczesne mieszanie co najmniej 15 
kolbek / zlewek o pojemności 100mL lub 6 kolbek / zlewek o pojemności 1000mL 
2) precyzyjna kontrola mikroprocesorowa z wyświetlaczem cyfrowym 
3) możliwość selekcji mocy mieszadła co najmniej w zakresie 5-20W w co najmniej 
4 krokach 
5) zakres prędkości mieszania co najmniej od 80 do 2000 RPM 
6) funkcja wolnego startu mieszania 
7) silnik indukcyjny, bez elementów zużywalnych i bez konieczności konserwacji 
8) obudowa ze stali nierdzewnej, hermetycznie zamknięta, o klasie odporności  co 
najmniej IP64 
9) możliwość pracy w temperaturze co najmniej od -10°C do +50°C 
10) wymiary urządzenie nie większe niż 25 x 45 cm (szerokość x głębokość) 
11) waga urządzenia większa niż 7,5 kg 
12) zasilanie 230V/50Hz  
13) gwarancja: 24 miesiące 
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PAKIET 3  
Warunki ogólne: 
1. Wymagana jest oferta na wszystkie urządzenia zawarte w pakiecie. Zamawiający nie dopuszcza ofert 
częściowych. 
2. Termin dostawy: do 8 tygodni od daty wystawienia zamówienia. 
3. Wymagane są: dostawa urządzenia (wraz z wniesieniem na 2-gie piętro w budynku), instalacja we wskazanym 
miejscu, szkolenie pracowników i pomoc techniczna przez cały okres gwarancji przez podmiot posiadający 
autoryzację producenta na ww. czynności. 
4. Warunki płatności: Przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury obejmującej zrealizowany etap 
dostawy. 
5. Do oferty należy załączyć: 
a) oświadczenie oferenta, że wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, 
używane, składane z używanych części lub modyfikowane. 
b) foldery/prospekty  oferowanych urządzeń potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów technicznych 
(preferowany język polski, dopuszczony język angielski). 

Lp. Nazwa urządzenia Minimalne wymagania techniczne 

1. Wirówka 
laboratoryjna na duże 
objętości z zestawem 
akcesoriów 

Wirówka: 
1) obroty: 100-15000 rpm, RCF 10-25000xg, krok 1rpm i 10rpm oraz 1xg i 10xg 
2) pojemność wirowania:  
- 4x800ml, 4x500ml, 16x100ml (szklane), 76x15ml, 40x50ml Falcon , 96x15ml 
Falcon, 200x5ml Falcon  - rotor horyzontalny; 
- 6x500ml, 6x250ml, 12x30ml, 24x15ml Falcon , 6x85ml, 8x50ml, 8x50ml Falcon , 
20x10ml, 48x1.5/2ml, 100x1.5/2ml – rotor kątowy  
3) zakres temperatury programowany od -20 °C do +40 °C, 
4) utrzymywanie temp. ≤ 4 °C przy maksymalnych obrotach 
5) czas: programowany 10s - 99 godz. oraz tryb pracy ciągłej i funkcja szybkiego 
zwirowania 
6) odliczanie czasu od momentu osiągnięcia zaprogramowanych obrotów 
7) programowane opóźnienie startu 
8) duży podświetlany ekran graficzny TFT wszystkich parametrów pracy 
jednocześnie z funkcją „zoomowania” niektórych parametrów,  programowanie 
przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła elektronicznego  
9) programator: 
- minimum 60 programów użytkownika, programowane przez użytkownika krzywe 
rozpędzania i hamowania (min. 20), pre=programowane krzywe rozpędzania i 
hamowania (min. 20),  
- funkcja zatrzymania rotora bez hamulca z możliwością zdefiniowania siły 
hamowania w zakresie obrotów 1000 – 150 rpm 
- funkcja wyświetlania powyższych krzywych 
- funkcja integracji czasowej, przeliczanie RCF dla danego r, możliwość redukcji 
przeliczeniowej maksymalnego promienia r  
- obliczenia dla roztworów o gęstości d >1.2g/cm3 
- wyłączany alarm dźwiękowy zakończenia pracy, otwarcia pokrywy, wystąpienia 
błędów, wystąpienia wszelkich odstępstw od warunków zaprogramowanych 
- funkcja rejestracji pracy rotorów 
- funkcja blokowania programatora, zabezpieczenia programatora hasłem 
10) komora ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny, bezszczotkowy, funkcja 
imbalansu, alarm dźwiękowy (wyłączany) zakończenia pracy, wystąpienia błędów 
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11) osiągi minimalne:  
- 6x500ml RCFmax >17000xg, 6x250ml RCFmax >13 000xg, 6x85ml RCFmax 
>23000xg, 8x50ml RCFmax >21000xg,12x30ml RCFmax >21000xg, 100x1.5/2.2ml 
RCFmax >16000xg 48x1.5/2.0ml RCF > 25,000xg,  
- rotor horyzontalny 4x750ml RCFmax > 5200xg 
- rotor na mikropłytki „deep-well” MTP/DWP, RCFmax >5000xg  
12) wymiary mniejsze niż: SzxGxW 80x75x50cm 
13) waga nie większa niż 160kg 
14) zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy nie większy niż 2.0 kW 
15) autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z 
autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług – wymagane załączenie 
dokumentu autoryzacji od producenta na świadczenie usług 
16) gwarancja minimum 24 miesiące 
Zestaw akcesoriów: 
1) rotor kątowy 6x500ml 
2) zestaw naczyń dedykowanych do rotora kątowego 6x500ml – 30 butelek 
autoklawowalnych z płaskim dnem i uszczelką 
3) 6 adapterów na 250ml do rotora kątowego 6x500ml 
4) zestaw naczyń dedykowanych do adaptera 250ml – 30 butelek 
autoklawowalnych z płaskim dnem i uszczelką 
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PAKIET 4  
Warunki ogólne: 
1. Wymagana jest oferta na wszystkie urządzenia zawarte w pakiecie. Zamawiający nie dopuszcza ofert 
częściowych. 
2. Termin dostawy: do 6 tygodni od daty wystawienia zamówienia. 
3. Gwarancja: minimum 24 miesiące 
4. Wymagane są: dostawa opisanych urządzeń (wraz z wniesieniem na 2-gie piętro w budynku), instalacja, 
szkolenie pracowników i pomoc techniczna przez cały okres gwarancji przez podmiot posiadający autoryzację 
producenta na ww. czynności. 
5. Warunki płatności: Przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury obejmującej zrealizowany etap 
dostawy. 
6. Do oferty należy załączyć: 
a) oświadczenie oferenta, że wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, 
używane, składane z używanych części lub modyfikowane. 
b) foldery/prospekty  oferowanych urządzeń potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów technicznych 
(preferowany język polski, dopuszczony język angielski). 

Lp. Nazwa urządzenia Minimalne wymagania techniczne 

1. Sonikator 
ultradźwiękowy 

1) możliwość efektywnej homogenizacji próbek  o objętości w zakresie nie 
węższym niż: od 0,25 mL do 1000 mL (w zależności od zastosowanej końcówki). 
2) możliwość zastosowania wymiennych końcówek tytanowych o różnej średnicy 
(co najmniej 5) w zakresie średnic nie węższym niż 3,8 mm do 25 mm.  
Jednostka podstawowa (motor) homogenizatora o następujących parametrach: 
1) moc minimum: 400 W; 
2) timer regulowany w zakresie nie węższym niż: 0 - 15 minut; 
3) specjalny tryb pulsacyjny dla próbek delikatnych; 
4) automatyczne dostrajanie mocy w trakcie procesu homogenizacji; 
5) wskaźnik mocy wyemitowany na panelu kontrolnym; 
6) zasilanie: 220 V, 50 Hz. 
7) sterowanie bezpośrednio z panelu sterującego zintegrowanego z jednostką 
podstawową (motorem). 
8) ustawienie: mocy, pulsacji i timera za pomocą oddzielnych 
pokręteł/gałek/przycisków 
9) ruchomy statyw do głowicy homogenizatora umożliwiający podnoszenie 
głowicy oraz jej obrót o 360◦ 
10) wymiary modułu sterującego: max 32 x 32 ( sz x gł) 
11) miernik mocy obrazujący procentową moc ultradźwięków przekazywanych na 
końcówkę 
12) homogenizator musi posiadać możliwość rozbudowy o komorę 
dźwiękoszczelną (płaszcz dźwiękoszczelny), wytłumiającą hałas urządzenia 
13) zestaw kluczy do montażu i demontażu końcówek 
14) kompaktowy moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający 
na  schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury  0°C przez okres 4 godzin.  
Dwustronna platforma  pozwalająca na załadowania min 36 probówek 1,5/2ml lub 
min 10 probówek 1,5/2ml i jednocześnie jednej płytki PCR 96 dołkowej lub 96 
probówek 0,2ml 
15) plastikowe podkładki do umieszczenia pomiędzy głowicą a końcówką (min 5 
szt.) 
16) w zestawie końcówka tytanowa o średnicy 19mm do pracy w przedziałach min 
25-500ml 
17) w zestawie dwie pary słuchawek dźwiękoszczelnych 
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18) autoryzacja serwisu na terenie Polski 
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PAKIET 5  
Warunki ogólne: 
1. Wymagana jest oferta na wszystkie urządzenia zawarte w pakiecie w ilościach podanych przez Zamawiającego . 
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 
2. Gwarancja: minimalne warunki gwarancji podane zostały każdorazowo przy opisie wymogów. 
3. Termin dostawy do 10 tygodni od daty wystawienia zamówienia.  
4. W cenie oferty musi zostać zawarte wykonanie 5 przeglądów serwisowych całego dostarczonego wyposażenia 
laboratorium w odstępach 12-miesięcznych (dla sprzętów, które tego wymagają). 
5. Wymagane są: dostawa opisanych urządzeń (wraz z wniesieniem na 2-gie piętro w budynku), instalacja we 
wskazanym miejscu, szkolenie pracowników i pomoc techniczna przez cały okres gwarancji przez podmiot 
posiadający autoryzację producenta na ww. czynności. 
6. Warunki płatności: Przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury obejmującej zrealizowany etap 
dostawy. 
7. Do oferty należy załączyć: 
a) oświadczenie oferenta, że wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, 
używane, składane z używanych części lub modyfikowane. 
b) foldery/prospekty  oferowanych urządzeń potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów technicznych 
(preferowany język polski, dopuszczony język angielski). 
 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość Minimalne wymagania techniczne 

1. Palnik laboratoryjny 8szt. 1) laboratoryjny palnik gazowy typu Teclu do użytku ogólnego 
2) urządzenie przeznaczone do zasilania z zewnętrznego źródła gazu za 
pomocą węża 
3) możliwość zasilania gazem ziemnym oraz mieszaniną propan-butan 
4) z możliwością regulacji wielkości płomienia i mieszaniny gaz: 
powietrze 
5) wymagana jest obecność zaworu odcinającego 
6) podstawa pozwalająca na pionowe i stabilne postawienie palnika na 
płaskiej powierzchni 
7) części funkcyjne palnika niklowane 
8) wysokość maksymalna: 160 mm 
9) zakres ciśnienia zasilania co najmniej 5 - 100 mbar 
10) odporność na wysokie temperatury płomienia, co najmniej 1300°C  
11) maksymalna moc palnika co najmniej 3 kW 
12) gwarancja: 24 miesiące 

2. Termoblok z funkcją 
wytrząsania 

1szt. 1) urządzenie przeznaczone do precyzyjnej inkubacji i mieszania prób  
2) zakres kontroli temperatury nie gorszy niż od 10°C poniżej 
temperatury otoczenia do 100°C 
3) wbudowana funkcja grzania z szybkością nie gorszą niż 6°C/min 
4) wbudowana funkcja chłodzenia przy pomocy układu Peltiera z 
szybkością co najmniej 2,5°C/min w zakresie temperatur od 100°C do 
40° 
5) urządzenie wyposażone w system zapobiegający zbieraniu 
kondensatu na pokrywce probówek i tym samym zabezpieczający przed 
zmianami stężenia odczynników w czasie prowadzonych inkubacji 
6) wytrząsanie w płaszczyźnie dwuwymiarowej, amplituda wytrząsania 
3 mm (+/-5%) 
7) kontrola prędkości wytrząsania co najmniej w zakresie od 500 do 
3000 obrotów na minutę 
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8) tryb krótkiego wytrząsania oraz wytrząsania w zaprogramowanych 
odstępach czasu.  
9) kontrola czasu pracy urządzenia w zakresie co najmniej od 15 sekund 
do 99 godzin oraz możliwość pracy ciągłej. 
10) możliwość chwilowego wstrzymania pracy urządzenia i 
natychmiastowy powrót do zadanych wartości prowadzenia 
eksperymentu 
11) wyświetlacz ciekłokrystaliczny wszystkich parametrów pracy  
12) klawiatura foliowa oraz obudowa odporna na działanie 
odczynników chemicznych 
13) możliwość programowania parametrów pracy oraz zapisu co 
najmniej 20 programów w pamięci urządzenia, każdy program musi 
mieć możliwość złożenia z przynajmniej 4 etapów 
14) przynajmniej 5 oddzielnych przycisków na panelu sterowania, które 
mogą zostać przyporządkowane do  najczęściej używanych programów 
z możliwością przeprogramowania przycisków przez użytkownika 
15) wymagana jest możliwość stosowania wymiennych bloków, w tym 
co najmniej bloków o pojemności 24 x 1,5 ml, 8 x 15 ml oraz 4 x 50 ml 
16) funkcja szybkiej wymiany bloków przy pomocy jednej ręki, bez 
konieczności użycia narządzi 
17) na wyposażeniu urządzenia wymagany jest wymienny blok o 
pojemności 24 x 2,0 ml 
18) urządzenie wyposażone w system zabezpieczający przed 
powstaniem kontaminacji krzyżowych pomiędzy próbami 
19) na wyposażeniu przynajmniej jeden port USB  
20) urządzenie nie może zajmować na blacie laboratoryjnym więcej 
miejsca niż 250 x 350 mm 
21) waga urządzenia: co najmniej 6 kg 
22) zasilanie 230V/50Hz.  
23) gwarancja: 24 miesiące 

3. Wytwornica lodu 
płatkowego do celów 
laboratoryjnych 

1szt. 1) urządzenie przeznaczone do wytwarzania i przechowywania lodu w 
postaci płatków 
2) system chłodzenia powietrzem 
3) wykonanie ze stali nierdzewnej 
4) temperatura produkowanego lodu w zakresie od -1°C do -3°C 
5) sterowanie mikroprocesorowe, praca urządzenia nie wymaga dozoru 
użytkownika 
6) urządzenie przeznaczone do zabudowy w ciągu meblowym 
7) elektroniczny panel sterowania oraz główny włącznik umieszczone 
wygodnie z przodu urządzenia 
8) temperatura przechowywanego lodu 0°C ± 0,5°C 
9) wydajność produkcji lodu nie mniejsza niż 2,9 kg/h 
10) zbiornik na lód o pojemności minimum 20kg umieszczony wygodnie 
na wysokości 100 cm (+/-10%) 
11) zbiornik na lód z systemem kontroli antybakteryjnej 
12) kontrola poziomu lodu w zbiorniku sprzężona z procesem produkcji 
lodu 
13) wymagane jest aby w trakcie przechowywania lodu roztopieniu 
ulegało nie więcej niż 25% jego masy 
14) system monitorujący pracę urządzenia wyposażony w alarm 
wizualny 
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15) system chłodzenia z kompresorem, ekologiczny czujnik chłodniczy 
komercyjnie dostępny w Polsce 
16) wlot i wylot powietrza w przednim panelu urządzenia 
17) kontrola poziomu wody z alarmem wizualnym oraz systemem 
automatycznego wznowienia procesu produkcji lodu po usunięciu 
przyczyn niedoboru wody 
18) ochrona przed przegrzaniem 
19) urządzenie musi być dostosowane do pracy w pomieszczeniach o 
temperaturze do 40°C 
20) zasilanie wodą o temperaturze z zakresu co najmniej od 5°C do 
30°C, pod ciśnieniem w zakresie co najmniej od 1 do 5 barów 
21) na wyposażeniu system wstępnej filtracji wody zasilającej chroniący 
układ chłodzący przed zanieczyszczeniami z wody wodociągowej 
22) zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy do 350W 
23) dobowe zużycie energii: do 8 kWh 
24) zużycie wody do 55 litrów na dobę 
25) emisja ciepła do 600 kcal na godzinę 
26) urządzenie nie może zajmować więcej miejsca niż 55 x 65 cm 
(szerokość x głębokość) 
27) gwarancja: 24 miesiące. 

4. Komputer 3szt. 1) laptop o przekątnej ekranu co najmniej 15,6" o parametrach nie 
gorszych niż DELL Vostro 3568 
2) matowa matryca ekranu 
3) procesor komputera co najmniej dwurdzeniowy, o częstości 
taktowania nie mniejszej niż 3100 MHz ze zintegrowanym procesorem 
graficznym. 
4) wyposażony w dedykowaną kartę graficzną o częstotliwości nie 
mniejszej niż 900 MHz 
5) pojemność dysku twardego co najmniej 1000 GB 
6) wielkość zainstalowanej pamięci podręcznej RAM co najmniej  8 GB 
7) zainstalowane oprogramowanie: Windows 10 pro oraz MS Office 
2016 
8) do każdego laptopa mysz bezprzewodowa na wyposażeniu 
9) zasilanie 230V/50Hz 
10) gwarancja: 36 miesięcy. 

5. Oprogramowanie do 
analiz statystycznych 
Statistica 

1szt. 1) oprogramowanie przeznaczone do analiz statystycznych - Statistica 
Professional 13 w wersji językowej polskiej. 
2) licencja nielimitowana w czasie 
3) licencja dla jednego użytkownika 
4) wersja przeznaczona do instalacji na systemie operacyjnym Windows 
10 pro 

6. Inkubator z 
wytrząsaniem 

1szt. 1) wytrząsarka z inkubatorem powietrznym z możliwością precyzyjnej 
regulacji parametrów pracy (temperatura, liczba obrotów oraz czas) 
2) przezroczysta pokrywa pozwalająca na łatwą obserwację 
wytrząsanych preparatów z przodu, z boku i z góry bez konieczności 
otwierania urządzenia 
3) mikroprocesorowe sterowanie wszystkimi parametrami pracy 
(regulacja PI) korygujące pracę wytrząsarki w odpowiedzi na zmianę 
obciążenia i warunków zewnętrznych 
4) sterowanie wyposażone w klawiaturę foliową oraz duży wyświetlacz 
typu LED widoczny pod każdym kątem  i we wszystkich warunkach 



Załącznik nr 1 do umowy ………..                                                                                                             Załącznik nr 1 
 do Zapytania ofertowego 02/2018 

 

str. 19 
 

oświetlenia w pomieszczeniu, wskazujący temperaturę, prędkość 
wytrząsania, pozostały czas pracy oraz informacje o alarmach, 
otwartych drzwiach i statusie urządzenia (wielkość znaków na 
wyświetlaczu co najmniej 14 mm) 
5) minimalny zakres płynnej regulacji temperatury w zakresie nie 
mniejszym niż od 7°C powyżej temperatury otoczenia do 60°C 
6) system wymuszonej cyrkulacji powietrza zapewniający jednorodny 
rozkład temperatury w komorze (co najmniej +/-0,5°C dla 37°C) 
7) możliwość kalibracji czujnika temperatury przy pomocy klawiatury 
przez użytkownika na podstawie wskazań niezależnych przyrządów 
pomiarowych 
8) prędkość wytrząsania regulowana płynnie w zakresie co najmniej od 
50 do 400 obr./min 
9) amplituda wytrząsania 2,0 cm +/-5% 
10) możliwość kalibracji wskazań prędkości wytrząsania przy pomocy 
klawiatury przez użytkownika na podstawie wskazań niezależnych 
przyrządów pomiarowych 
11) wbudowany system łagodnego startu i zatrzymania 
12) konstrukcja napędu z ciągłym smarowaniem łożysk kulowych. 
13) silnik bezszczotkowy bez konieczności przeprowadzania konserwacji 
oraz mechanizm mimośrodowy wyposażony w system kompensacji 
drgań 
14) wyłącznik czasowy w zakresie co najmniej od 0,1 do 99 godzin 
15) alarm wizualny i dźwiękowy wyposażony w funkcję wyciszania, 
uruchamiany w przypadku odchylenia prędkości wytrząsania oraz 
temperatury od wartości zadanej 
16) automatyczne zatrzymanie platformy i wentylatora po otwarciu 
drzwi i ponowne uruchomienie po zamknięciu drzwi 
17) niezależny system monitoringu i reagowania w przypadku złego 
zrównoważenia, wibracji, odstępstwa od zadanej prędkości wytrząsania 
oraz przegrzania komory 
18) automatyczna redukcja prędkości wytrząsania w przypadku 
przeładowania wytrząsarki 
19) powrót do zadanych parametrów pracy po przerwie w zasilaniu z 
dobrze widoczną sygnalizacją zaistniałej awarii 
20) wymiary wewnętrzne komory wytrząsania nie mogą być mniejsze 
niż 50 x 50 x 30 cm (szerokość x głębokość x wysokość ponad platformą) 
21) szerokość wytrząsarki nie większa niż 60 cm, głębokość do 80 cm. 
Wysokość wytrząsarki po otwarciu pokrywy nie większa niż 115 cm 
22) kompatybilność z wymiennymi platformami o wielkości co najmniej 
45 x 45 cm (szerokość x głębokość) 
23) kompatybilność z kolbami w zakresie od 10 do 2800 ml, 
maksymalna pojemność co najmniej 4 x 2800 ml lub 100 x 10 ml 
24) maksymalna waga wytrząsanych naczyń co najmniej 15 kg 
25) na wyposażeniu wytrząsarki platforma umożliwiająca mocowanie 
mat samoprzyczepnych oraz co najmniej 4 maty o powierzchni nie 
mniejszej niż 400 cm2 każda 
26) waga urządzenia: do 60 kg 
27) zasilanie 230V/50Hz 
28) gwarancja: 24 miesiące 
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7. Komora z laminarnym 
przepływem 
powietrza klasy 
Biohazard 

1szt. 1) 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”) 
2) 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 
3) filtry umieszczone w ramie aluminiowej i zabezpieczone siatką 
pokrytą warstwą epoksydową 
4) filtr główny HEPA umieszczony pod kątem prostym w stosunku do 
ściany tylnej  komory oraz okna frontowego gwarantując laminarny 
przepływ powietrza w całej przestrzeni roboczej 
5) 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 
6) wbudowane zabezpieczenie ze stali nierdzewnej o jakości co najmniej 
AISI-304L chroniące wentylatory przed przypadkowym wciąganiem 
chusteczek i innych przedmiotów używanych do czyszczenia komory 
7) utrzymanie podciśnienia wewnątrz komory w celu dodatkowej 
ochrony przed niebezpieczeństwem kontaminacji 
8) instalacja komory wykonana z materiałów niepalnych 
9) 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 
10) szyba frontowa wykonana z wielowarstwowego, bezpiecznego szkła 
i ustawiona pod kątem 5 do 7° w stosunku do blatu roboczego  
11) maksymalna wysokość otwarcia okna frontowego co najmniej 40 
cm 
12) ściany boczne całkowicie przeszklone 
13) blat roboczy dzielony na części wykonany ze stali nierdzewnej o 
jakości co najmniej AISI-316L, perforowany na całej powierzchni 
14) wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym.  
15) tylna ściana wykonana ze stali nierdzewnej o jakości co najmniej 
AISI-304 
16) port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA 
17) zawór dla próżni i elektrozawór dla gazu umieszczone w ścianie 
tylnej komory 
18) dwa gniazda elektryczne o klasie ochronności co najmniej IP-44 
umieszczone w tylnej ścianie komory 
19) 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 
20) mobilna lampa UV z mocowaniem magnetycznym pozwalającym na 
umieszczenie lampy UV w dowolnym miejscu tylnej ściany komory oraz 
umieszczenie jej poza obszarem roboczym 
21) panel frontowy komory wyposażony w cyfrowy, podświetlany 
wyświetlacz pokazujący prędkość przepływu powietrza, pozostały czas 
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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 
22) 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 
23) komora i statyw wykonane ze stali pokrytej warstwą epoksydową 
odporną na działanie czynników chemicznych 
24) szerokość blatu roboczego: 150 cm (+/-5 cm) 
25) wymiary zewnętrzne komory nie mogą przekroczyć 170 cm 
(szerokość) oraz 86 cm (głębokość) 
26) wymagana jest możliwość zapewnienia transportu komór przez 
otwory drzwiowe o szerokości 80 cm 
27) poziom hałasu nie większy 47 dB(A) 
28) zużycie energii w trybie operacyjnym nie większe niż 130 W 
29) zasilanie 230V/50Hz 
30) gwarancja: 24 miesiące 

8. Cieplarka z 
wytrząsaniem i 
funkcją chłodzenia 

1szt. 1) wytrząsarka podłogowa z inkubatorem powietrznym z pokrywą 
otwieraną do góry przy pomocy nożnego pedału (konstrukcja 
skrzyniowa) 
2) możliwość mocowania wymiennych platform oraz statywów na 
probówki i uchwytów na kolby o pojemności od 10 ml do 6 litrów 
3) programowa kontrola temperatury, prędkości i czasu wytrząsania, 
która pozwala na ustalanie zmiennych parametrów doświadczeń (np. 
ustawienie schładzania lub podwyższenia temperatury hodowli w 
określonym czasie) 
4) możliwość tworzenia przynajmniej 4 własnych programów 
użytkownika składających się z co najmniej 15 etapów 
5) niezależne, mikroprocesorowe sterowanie wszystkimi parametrami 
pracy (regulacja PI) 
6) wytrząsarka wyposażona w duży wyświetlacz typu LCD (min. 7 x 12 
cm) widoczny z pozycji stojącej we wszystkich warunkach oświetlenia w 
pomieszczeniu, wskazujący temperaturę, prędkość wytrząsania, 
pozostały czas pracy oraz informacje o alarmach, otwartych drzwiach i 
statusie urządzenia 
7) prędkość wytrząsania w zakresie nie mniejszym niż 25-300 obr./min 
8) amplituda wytrząsania z zakresu 5,00 – 5,50 cm 
9) regulacja mikroprocesorowa z dokładnością +/- 1 obr./min 
10) układ łagodnego startu i zatrzymania 
11) żeliwna konstrukcja napędu z ciągłym smarowaniem łożysk 
kulowych i systemem potrójnej przeciwwagi oraz silnikiem 
bezszczotkowym pozwalająca na bezproblemową pracę w trybie 
ciągłym pod pełnym obciążeniem 
12) system monitoringu i reagowania w przypadku złego 
zrównoważenia, wibracji, odstępstwa od zadanej prędkości wytrząsania 
oraz przegrzania komory 
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13) regulacja temperatury do co najmniej +80°C oraz zintegrowany 
hermetycznie zamknięty kompresor chłodzący zapewniający możliwość 
chłodzenia do co najmniej 20°C poniżej temperatury otoczenia 
14) kontrola temperatury z dokładnością co najmniej +/-0,1°C dla 
temperatury 37°C oraz możliwość kalibracji czujników temperatury 
przez użytkownika na podstawie wskazań niezależnych przyrządów 
pomiarowych 
15) system wymuszonej cyrkulacji powietrza zapewniający jednorodny 
rozkład temperatury w komorze w zakresie co najmniej +/-0,25°C dla 
37°C.  
16) możliwość pracy ciągłej oraz czasowej w zakresie nie mniejszym niż 
od 0,1 do 99 godzin. 
17) alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku 
przekroczenia zadanej temperatury lub prędkości wytrząsania 
18) automatyczne wyłączenie grzania w przypadku przekroczenia limitu 
zadanej temperatury (niezależny termostat odcinający) 
19) automatyczne ponowne uruchomienie urządzenia w przypadku 
wystąpienia przerw w zasilaniu 
20) duże okno umieszczone w części frontowej pozwalające na 
obserwację prowadzonych eksperymentów 
21) wytrząsarka wyposażona w kółka zapewniające możliwość jej 
łatwego przemieszczania 
22) na wyposażeniu wytrząsarki platforma uniwersalna o wymiarach co 
najmniej 75 x 45 cm (szerokość x głębokość) z możliwością osadzania 
uchwytów sprężynowych dla kolb oraz statywów na probówki i 
mikropłytki. Platforma musi umożliwiać jednoczesne wytrząsanie co 
najmniej 30 kolb Erlenmeyera o pojemności 250 ml lub 12 kolb o 
pojemności 1000 ml lub 4 kolb o pojemności 6000 ml po zastosowaniu 
odpowiednich uchwytów 
23) na wyposażeniu wytrząsarki:  
- co najmniej 4 maty o powierzchni nie mniejszej niż 400 cm2 każda oraz 
adaptery umożliwiające ich jednoczesne stosowanie na dostarczonej 
platformie 
- co najmniej po 2 uchwyty na kolby 250 ml, 500 ml, 1000 ml oraz 6000 
ml do stosowania na dostarczonej platformie 
24) wytrząsarka wyposażona w zintegrowane złącze RS 232 
umożliwiające połączenie urządzenia z komputerem 
25) maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: szerokość 120 cm i 
głębokość 85 cm 
26) maksymalna wysokość załadunkowa wytrząsarki: 110 cm. 
27) ciężar urządzenia nie większy niż 240 kg 
28) zasilanie 230V/50Hz.  
29) gwarancja : 36 miesięcy. 

9. Laboratoryjny 
miernik pH 

1szt. 1) laboratoryjny miernik pH 
2) zakres pomiaru w zakresie nie mniejszym niż od -2 do 16 pH 
3) miernik o dokładności co najmniej +/-0,002 pH przy 25°C 
4) możliwość pracy w dwóch trybach o rozdzielczości 0,01 lub 0,001 pH  
5) 5 punktów kalibracyjnych z systemem ostrzegania przed kończącym 
się terminem kalibracji 
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6) zintegrowany system autodiagnozy elektrody pH obejmujący 
przynajmniej następujące parametry: stan elektrody, czas reakcji oraz 
przekroczony zakres kalibracji 
7) pomiar temperatury w zakresie od -20,0°C do 120°C  z dokładnością 
nie gorszą niż +/- 0,5°C 
8) rozdzielczość wskazań pomiaru temperatury nie gorsza niż 0,1°C 
9) urządzenie wyposażone w system automatycznej kompensacji 
temperatury w zakresie nie mniejszym niż od -5,0°C do 100,0°C  
10) wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej nie mniejszej niż 5,5'' z 
kątem widzenia nie mniejszym niż 150 stopni ze zintegrowanymi 
pojemnościowymi klawiszami dotykowymi 
11) możliwość zapisu co najmniej 1000 dokonanych pomiarów 
12) możliwość rejestracji danych w formacie GLP obejmującym datę, 
czas, punkt zerowy i bufory użyte do kalibracji, wraz z możliwością 
ręcznej rejestracji danych 
13) na wyposażeniu co najmniej dwa porty USB, w tym jeden port 
microUSB oraz port 3,5 mm do szybkiego podłączenia sondy. 
14) miernik przystosowany do postawienia na stole, do powieszenia na 
ścianie oraz do łatwego wykonywania pomiarów w dowolnym miejscu 
w laboratorium 
15) urządzenie wyposażone w zasilanie akumulatorowe pozwalające na 
ciągłe użytkowanie przez co najmniej 8 godzin 
16) wymiary urządzenia nie większe niż 250 x 150 mm 
17) waga miernika bez elektrody nie większa niż 250 g 
18) na wyposażeniu sonda do pomiaru pH z systemem umożliwiającym 
automatyczne rozpoznanie przez miernik oraz odczyt informacji o 
kalibracji, statyw przytrzymujący sondę, bufory kalibrujące (minimum 
500ml buforów o pH 4,01, 7,01 oraz 10,01) i bufor do konserwacji sondy 
(minimum 500ml) 
19) zasilanie 230V/50Hz 
20) gwarancja: 24 miesiące 

10. Wytrząsarka 
laboratoryjna typu 
Vortex 

2szt. 1) kompaktowa orbitalna wytrząsarka laboratoryjna 
2) amplituda wytrząsania z zakresu 4,0 - 5,0 mm 
3) możliwość płynnej regulacji prędkości w zakresie nie mniejszym niż 
od 0 do 3000 obr/min 
4) klasa odporności musi spełniać co najmniej poziom IP42 
5) chemicznie odporna powłoka epoksydowa 
6) końcówka do wytrząsania probówek i małych naczyń 
7) waga urządzenie nie mniejsza niż 2,5 kg 
8) moc urządzenia co najmniej 15W 
9) zasilanie 230V/50Hz 
10) gwarancja: 24 miesiące 

11. Mieszadło 
magnetyczne 
laboratoryjne 

1szt. 1) laboratoryjne, jednostanowiskowe mieszadło magnetyczne.  
2) maksymalna objętość mieszanej cieczy (H2O) nie mniejsza niż 4l 
3) prędkość mieszania w zakresie nie gorszym niż od 50 do 1500 
obr./min 
4) urządzenie wyposażone w pokrętło do szybkiej nastawy prędkości 
mieszania z wyświetlaczem cyfrowym 
5) urządzenie wyposażone w ceramiczną płytę roboczą o wymiarach nie 
mniejszych niż 18 x 18 cm 
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6) konstrukcja urządzenia chroniąca panel sterowania przed 
przypadkowym zalaniem 
7) urządzenie nie może zajmować na stole laboratoryjnym więcej 
miejsca niż 25 x 35 cm (szerokość x głębokość) 
8) zasilanie 230V/50Hz 
9) gwarancja: 24 miesiące. 

12. Mieszadło 
magnetyczne 
laboratoryjne z 
funkcją grzania 

1szt. 1) laboratoryjne mieszadło magnetyczne, jednostanowiskowe, z funkcją 
grzania 
2) maksymalna objętość mieszanej cieczy (H2O) nie mniejsza niż 4 l 
3) prędkości mieszania w zakresie nie gorszym niż od 50 do 1500 
obrotów na minutę 
4) zintegrowana kontrola temperatury, możliwość regulacji grzania do 
temperatury co najmniej zakresie do 500°C 
5) urządzenie wyposażone w pokrętła do szybkiej nastawy prędkości 
mieszania i temperatury, każde z cyfrowym wyświetlaniem zadanej 
wartości 
6) urządzenie wyposażone w ceramiczną płytę roboczą o wymiarach nie 
mniejszych niż 18 x 18 cm 
7) wskaźnik ostrzegający o wysokiej temperaturze płyty ceramicznej 
8) urządzenie wyposażone w system ochrony przed przegrzaniem  
9) konstrukcja urządzenia chroniąca panel sterowania przed 
przypadkowym zalaniem 
10) urządzenie nie może zajmować na stole laboratoryjnym więcej 
miejsca niż 25 x 35 cm (szerokość x głębokość) 
11) na wyposażeniu urządzenia zestaw co najmniej 12 dipoli 
magnetycznych o wymiarach od 13 x 8 mm do 64 x 10 mm. 
12) zasilanie 230V/50Hz  
13) gwarancja: 24 miesiące. 

13. Pipety automatyczne, 
jednokanałowe o 
regulowanej 
objętości 

15szt. 1) zestaw musi zawierać podaną ilość pipet o parametrach nie gorszych 
niż: 
a) pipeta 0,5 – 10 µl - 2 sztuki 
dopuszczalny względny błąd systematyczny: 

 +/- 8,0% przy 0,5 µl 

 +/- 1,0% przy 10 µl 
b) pipeta 10 – 100 µl - 3 sztuki 
dopuszczalny względny błąd systematyczny: 

 +/- 3,0% przy 10 µl 

 +/- 0,8% przy 100 µl 
c) pipeta 20 – 200 µl - 3 sztuki  
dopuszczalny względny błąd systematyczny: 

 +/- 2,5% przy 20 µl 

 +/- 0,6% przy 200 µl 
d) pipeta 100 – 1000 µl - 5 sztuk 
dopuszczalny względny błąd systematyczny: 

 +/- 3,0% przy 100 µl 

 +/- 0,6% przy 1000 µl 
e) pipeta 500 – 5000 µl - 2 sztuki  
dopuszczalny względny błąd systematyczny: 

 +/- 2,4% przy 500 µl 

 +/- 0,6% przy 5000 µl 
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2) tłoczki pipet oznaczone kolorystycznie w celu szybkiej identyfikacji 
pipety i jej pojemności 
3) pipety wyposażone w dwa mechaniczne przyciski. Jeden przycisk 
sterujący do pobierania/dozowania cieczy i nastawy objętości oraz 
oddzielny wyrzutnik końcówek 
4) konstrukcja pipety umożliwiająca swobodną pracę prawą jak i lewą 
ręką 
5) możliwość pełnej obsługi pipety przy użyciu jednej ręki 
6) pipety wykonane z materiałów odpornych na działanie substancji 
chemicznych, możliwość autoklawowania w całości bez konieczności 
demontażu 
7) czytelny 4-cyfrowy wskaźnik objętości z okienkiem powiększającym 
ułatwiającym odczytanie nastawionej wartości 
8) regulacja drugorzędowa w zależności od rodzaju cieczy i warunków 
zewnętrznych umożliwiająca precyzyjne pipetowanie bez konieczności 
pełnej kalibracji 
9) pipety wyposażone w sprężynowy stożek końcowy zmniejszający siłę 
przywierania końcówek z możliwością wyłączenia funkcji sprężynowania 
10) na wyposażeniu zestawu pipet co najmniej sześć statywów z 
odpornego tworzywa, umożliwiających stabilne zamocowanie co 
najmniej sześciu pipet automatycznych jednokanałowych, 
wielokanałowych i/lub elektronicznych na każdym statywie. Wymagane 
jest dostarczenie statywów z uchwytami dostosowanymi do w/w pipet 
automatycznych z możliwością zmiany uchwytów 
11) certyfikat producenta, osobny dla każdej pipety, potwierdzający 
zgodność z parametrami oraz wykonanie testów jakościowych 
12) gwarancja: 36 miesięcy 

14. Dygestorium 
laboratoryjne 

1szt. 1) urządzenie zapewniające ochronę operatora i środowiska przed 
oparami związków chemicznych używanych w rutynowej pracy 
laboratoryjnej 
2) praca bez konieczności podłączania do systemu wentylacyjnego w 
pomieszczeniu 
3) urządzenie zgodne z normą BS 7258-1 dotyczącą bezpieczeństwa 
pracy dla laboratoryjnych wyciągów chemicznych i europejskimi 
normami EN 61010-1 i EN 61326. 
4) wyposażone w co najmniej dwa filtry węglowe o powierzchni nie 
mniejszej niż 1000 m2/g oraz komplet filtrów wstępnych o efektywności 
zatrzymywania cząstek kurzu minimum 75% wg skali ASHARAE 
5) wentylator o klasie ochronności co najmniej IP54 z regulacją 
prędkości w celu zapewnienia stałej szybkości przepływu powietrza 
6) możliwość uzyskania przepływu powietrza o prędkości co najmniej 
0,6 m/s 
6) panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym, włącznikiem 
oświetlenia, licznikiem godzin pracy komory i filtrów głównych oraz 
wskazaniem prędkości przepływu powietrza 
7) mikroprocesorowy system monitorujący prędkość przepływu z 
automatyczną kompensacją zużywania się filtrów głównych i wstępnych 
8) urządzenie wyposażone w system alarmowy, dźwiękowo-wizualny, 
informujący o odstępstwie od zadanego przepływu powietrza, awarii 
wentylatora, braku zasilania oraz przyrząd monitorujący możliwe 
niebezpieczne koncentracje chemikaliów 
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9) blat roboczy wykonany z odpornego na działanie kwasów tworzywa. 
Budowa blatu umożliwiająca łatwe odprowadzenie rozlanego płynu do 
krawędzi przestrzeni roboczej 
10) obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo 
11) szyba frontowa wykonana z wielowarstwowego bezpiecznego szkła. 
Wysokość otworu roboczego nie mniejsza niż 20 cm z możliwością 
zwiększenia do co najmniej 45 cm 
12) ściany boczne przestrzeni roboczej szklane 
13) konstrukcja urządzenia musi umożliwiać odchylenie szyby frontowej 
do góry w celu łatwego wyczyszczenia jej wewnętrznej powierzchni 
14) uszczelniony otwór w tylnej ścianie przestrzeni roboczej do 
podłączenia urządzeń zewnętrznych 
15) oświetlenie blatu roboczego przy pomocy lampy fluorescencyjnej, 
nie gorsze niż 1000 lux 
16) urządzenie wyposażone w aluminiowy statyw dedykowany do w/w 
komory 
17) wymiary zewnętrzne dygestorium nie mogą przekroczyć 1200 mm 
(szerokość) oraz 800mm (głębokość) 
18) minimalne wymiary wewnętrzne blatu roboczego: szerokość 1100 
mm, głębokość 600 mm 
19) poziom natężenia hałasu < 55  dB (A) 
20) zużycie energii mierzone przy przepływie powietrza z średnią 
prędkością 0,55 m/s nie większe niż 210 W 
21) zasilanie 230V/50Hz.  
22) gwarancja: 24 miesiące. 

15. Laboratoryjna waga 
precyzyjna 

2szt. 

1) waga z rozdzielczością odczytu nie gorszą niż 0,01 g 
2) kalibracja wewnętrzna 
3) czas stabilizacji nie dłuższy niż 3 s 
4) maksymalny zakres ważenia nie mniejszy niż 2000 g 
5) platforma ważąca nie mniejsza niż 16 x 16 cm 
6) liniowość nie gorsza niż +/-0,5 g 
7) powtarzalność nie gorsza niż 0,01 g 
8) wyposażona w czytelny wyświetlacz cyfrowy, wysokość znaków nie 
mniejsza niż 15 mm 
9) możliwość prezentacji wyniku ważenia w jednostkach: gram i 
kilogram 
10) możliwość ważenia za pomocą podwieszania 
11) dopuszczalna wilgotność zewnętrzna nie mniejsza niż 80% 
12) wymiary urządzenie nie większe niż 20 x 30 cm (szerokość x 
głębokość) 
13) waga urządzenia większa niż 1,5 kg 
14) zasilanie 230V/50Hz  
15) gwarancja: 24 miesiące 

16. Bioreaktor 3L do 
prowadzenia hodowli 
mikroorganizmów z 
oprogramowaniem 
pozwalającym na 
realizację złożonych 
programów 
hodowlanych 

 

1) bioreaktor laboratoryjny z możliwością walidacji, przeznaczony do 
hodowli zawiesinowych mikroorganizmów, drożdży i innych grzybów w 
warunkach tlenowych i beztlenowych. Wymagana jest budowa 
modułowa i możliwość prostej adaptacji konfiguracji bioreaktora w 
miejscu użytkowania w celu dostosowania go do zmiennych aplikacji, w 
tym do prowadzenia hodowli komórkowych. 
2) stacja kontrolna z panelem sterowania w postaci kolorowego ekranu 
dotykowego o średnicy co najmniej 10 cali. Ekran dotykowy musi 
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umożliwiać proste i intuicyjne programowanie hodowli, kontrolę 
parametrów oraz kalibrację czujników i pomp 
3) dostęp do funkcji bioreaktora musi być chroniony hasłem, które 
definiuje zakres kompetencji użytkownika, administratora oraz serwisu 
4) stacja kontrolna musi posiadać wbudowane min. 3 pompy 
perystaltyczne, system kontroli przepływu czterech gazów, 
temperatury, mieszania oraz kontrolery sond pH, DO i czujnika 
poziomu/piany. Wbudowanie oprogramowanie musi umożliwiać 
automatyczny nadzór nad co najmniej 15 pętlami kontrolnymi o 
dowolnej konfiguracji 
5) panel kontrolny musi umożliwiać wizualizację danych procesowych w 
postaci tabeli i wykresów liniowych lub kolumnowych. Wymagane jest 
zachowanie i możliwość podglądu danych procesowych z ostatnich 72 
godzin 
6) regulacja temperatury: zakres temperatury co najmniej od 5°C 
powyżej temperatury chłodziwa do 70°C; miernik PT100 o zakresie 
pomiarowym min 0-150°C; kontrola temperatury hodowli za pomocą 
płaszcza wodnego. 
7) regulacja napowietrzania: zakres pomiarowy i kontrolny 
rozpuszczonego tlenu w zakresie co najmniej 0-120%; 4 rotametry z 
zaworami przeciw-zwrotnymi oraz elektrozaworami do indywidualnej 
kontroli przepływu powietrza, O2, CO2 i N2 (możliwość opcjonalnej 
instalacji do 4 przepływomierzy masowych w jednostce sterującej); 
bełkotka w naczyniu hodowlanym; skraplacz ze stali nierdzewnej na 
wylocie gazów z możliwością regulacji intensywności przepływu wody 
chłodzącej przez użytkownika. 
8) kontrola pH: zakres kontroli pH min. od 2 do 14; kontrola poprzez 
pompę podającą kwas / zasadę lub opcjonalnie przez podawanie CO2 

9) kontrola piany: czujnik konduktometryczny sprzężony z pracą pompy 
10) napęd gwarantujący mieszanie hodowli co najmniej w zakresie od 
10 do 1250 obr./min. Dokładność kontrolna nie mniejsza niż 0,1% 
11) wymagany jest wbudowany dynamiczny kontroler PID do regulacji 
parametrów hodowli takich jak prędkość mieszania, temperatura, pH, 
stężenie DO. Kontroler musi być wyposażony w automatyczną funkcję 
adaptacyjnego dostosowania wartości PID do wartości optymalnych w 
trakcie trwania hodowli 
12) wymagana jest możliwość aktywacji programów dożywiania 
hodowli obsługiwanych bezpośrednio z poziomu stacji kontrolnej. 
Programy muszą zapewniać dożywianie hodowli w systemie ciągłym 
oraz w systemie wzrostu liniowego, wykładniczego i logarytmicznego z 
uwzględnieniem segmentów czasowych 
13) oprogramowanie firmowe wbudowane do stacji kontrolnej musi 
posiadać możliwość automatycznej aktualizacji przez port USB, 
pozwalać na proste dokonywanie archiwizacji pełnej konfiguracji 
bioreaktora przez port USB oraz przenoszenie konfiguracji pomiędzy 
kontrolerami tego samego typu 
14) wyłącznik awaryjny bioreaktora z możliwością resetu musi być 
wyróżniony kolorystycznie i umieszczony widocznie w części frontowej 
stacji kontrolnej 
15) stacja kontrolna bioreaktora musi mieć możliwość współpracy ze 
szklanymi naczyniami hodowlanymi o objętości roboczej przynajmniej 
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od 0,5 do 16 litrów, naczyniami jednorazowymi różnych producentów, 
w tym między innymi CellReady, ATMI PAD i HyPerforma S.U.B./ S.U.F. 
oraz zbiornikami ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznej 
sterylizacji (SIP) 
16) bioreaktor musi być wyposażony w naczynie hodowlane o objętości 
całkowitej 3L (+/-5%), które przeznaczone jest do prowadzenia hodowli 
zawiesinowych o objętości roboczej co najmniej w zakresie od 0,6 do 
2,4 litra 
17) wymagane jest naczynie hodowlane o budowie dwuściennej, ze 
sferycznym dnem i wskaźnikiem objętości, wykonane ze szkła 
borokrzemowego, które przeznaczone jest do sterylizacji w autoklawie. 
Wymagana jest możliwość prowadzenia hodowli w nadciśnieniu do 0,5 
bara 
18) naczynie hodowlane musi być wyposażone w płaszcz wodny w celu 
kontroli temperatury hodowli  oraz co najmniej 2 mieszadła łopatkowe 
typu Rushton i łamacze wiru ze stali nierdzewnej 316L  
19) pokrywa naczynia musi być wykonana ze stali nierdzewnej i 
wyposażona w minimum 15 portów o różnych wielkościach, w tym 
przynajmniej 5 portów M18x1,5. W zestawie porty do inokulacji, 
dożywiania hodowli, regulacji kwasowo-zasadowej oraz dodawania 
środka przeciwpiennego 
20) na wyposażeniu bioreaktora zestaw do bezpiecznego poboru prób 
w czasie trwania hodowli, przynajmniej 2 butelki 0,5L do dozowania 
odczynników do bioreaktora, wężyki silikonowe w 3 rozmiarach o 
długości przynajmniej 7m każdy dostosowane do pracy z portami 
dostępowymi i pompami perystaltycznymi jednostki sterującej oraz 
zestaw startowy podstawowych akcesoriów pozwalających na 
rozpoczęcie pracy z bioreaktorem 
21) stacja kontrolna bioreaktora musi być wyposażona w port Ethernet 
pozwalający na podłączenie bioreaktora do komputera z 
oprogramowaniem kompatybilnym ze standardem OPC oraz w co 
najmniej 2 porty USB pozwalające na opcjonalne bezpośrednie 
podłączanie urządzeń zewnętrznych do bioreaktora i włączanie ich do 
pętli kontrolnych. Do kompatybilnych urządzeń zewnętrznych muszą 
należeć między innymi wagi oraz nieinwazyjne czujniki pomiaru wzrostu 
biomasy. 
22) wymagany jest wbudowany interfejs sieciowy pozwalający na 
zdalne monitorowanie pracy bioreaktora poprzez standardową 
przeglądarkę internetową zainstalowaną na komputerze, tablecie lub 
telefonie komórkowym 
23) wymagana jest możliwość instalacji dodatkowego zestawu portów 
I/O w miejscu użytkowania pozwalającego na bezpośrednie podłączenie 
dodatkowych urządzeń do bioreaktora, takich jak analizatory gazów, 
dodatkowe pompy i dodatkowe czujniki 
24) na wyposażeniu bioreaktora wymagane jest oprogramowanie 
zewnętrzne wraz z komputerem przenośnym przeznaczone do 
wizualizacji, archiwizacji i eksportu danych procesowych oraz 
zewnętrznej kontroli wszystkich funkcji bioreaktora. Oprogramowanie 
musi pozwalać na obsługę dwóch bioreaktorów objętych niniejszym 
postępowaniem oraz umożliwiać jednoczesną wizualizację graficzną 
danych bieżących i historycznych. Wymagana jest również funkcja 
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tworzenia i realizacji złożonych programów hodowlanych  
wykorzystujących operatory logiczne powiązane z parametrem czasu 
trwania procesu i/lub zmianą parametrów hodowli (wieloetapowe 
programy czasowe i przyczynowo-skutkowe). 
25) wraz z bioreaktorem muszą zostać dostarczone dokumenty 
walidacyjne IQ/OQ oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub 
angielskim 
26)Obsługa bioreaktorów z pozycji 16 i 17 ma być przy pomocy stacji 
kontrolnej tego samego typu wyposażonej w ten sam panel kontrolny 
oraz przy pomocy tego samego oprogramowania zewnętrznego 
zainstalowanego na jednym komputerze przenośnym. 
27) zasilanie bioreaktora: 230V 
28) gwarancja: 12 miesięcy 

17. Bioreaktor 20L do 
prowadzenia hodowli 
mikroorganizmów z 
funkcją sterylizacji 

1szt. 

1) bioreaktor laboratoryjny z możliwością walidacji, przeznaczony do 
hodowli zawiesinowych mikroorganizmów, drożdży i innych grzybów w 
warunkach tlenowych i beztlenowych. Wymagana jest budowa 
modułowa i możliwość prostej adaptacji konfiguracji bioreaktora w 
miejscu użytkowania w celu dostosowania go do zmiennych aplikacji, w 
tym do prowadzenia hodowli komórkowych 
2) stacja kontrolna z panelem sterowania w postaci kolorowego ekranu 
dotykowego o średnicy co najmniej 10 cali. Ekran dotykowy musi 
umożliwiać proste i intuicyjne programowanie hodowli, kontrolę 
parametrów oraz kalibrację czujników i pomp 
3) dostęp do funkcji bioreaktora musi być chroniony hasłem, które 
definiuje zakres kompetencji użytkownika, administratora oraz serwisu 
4) stacja kontrolna musi posiadać wbudowane min. 3 pompy 
perystaltyczne, system kontroli przepływu czterech gazów, 
temperatury, mieszania oraz kontrolery sond pH, DO i czujnika 
poziomu/piany. Wbudowanie oprogramowanie musi umożliwiać 
automatyczny nadzór nad co najmniej 15 pętlami kontrolnymi o 
dowolnej konfiguracji. 
5) panel kontrolny musi umożliwiać wizualizację danych procesowych w 
postaci tabeli i wykresów liniowych lub kolumnowych. Wymagane jest 
zachowanie i możliwość podglądu danych procesowych z ostatnich 72 
godzin 
6) regulacja temperatury: zakres temperatury co najmniej od 5°C 
powyżej temperatury chłodziwa do 60°C w trybie hodowli  i od 80°C do 
123°C w trybie sterylizacji; miernik PT100 o zakresie pomiarowym min 
0-150°C 
7) regulacja napowietrzania: zakres pomiarowy i kontrolny 
rozpuszczonego tlenu w zakresie co najmniej 0-120%; 4 rotametry z 
zaworami przeciw-zwrotnymi oraz elektrozaworami do indywidualnej 
kontroli przepływu powietrza, O2, CO2 i N2 (możliwość opcjonalnej 
instalacji do 4 przepływomierzy masowych w jednostce sterującej); 
bełkotka ze stali nierdzewnej 316L Ra<=0,4µm w naczyniu hodowlanym; 
skraplacz ze stali nierdzewnej na wylocie gazów z możliwością regulacji 
intensywności przepływu wody chłodzącej przez użytkownika. 
8) kontrola pH: zakres kontroli pH min. od 2 do 14; kontrola poprzez 
pompę podającą kwas / zasadę lub opcjonalnie przez podawanie CO2. 
9) kontrola piany: czujnik konduktometryczny sprzężony z pracą pompy 
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10) napęd z przeniesieniem magnetycznym gwarantujący  mieszanie 
hodowli  co najmniej w zakresie 1-800 obr/min z prędkością obwodową 
mieszadła do co najmniej 3,5m/s. Dokładność kontrolna nie mniejsza niż 
0,1% 
11) wymagany jest wbudowany dynamiczny kontroler PID do regulacji 
parametrów hodowli takich jak prędkość mieszania, temperatura, pH, 
stężenie DO. Kontroler musi być wyposażony w automatyczną funkcję 
adaptacyjnego dostosowania wartości PID do wartości optymalnych w 
trakcie trwania hodowli 
12) wymagana jest możliwość aktywacji programów dożywiania 
hodowli obsługiwanych bezpośrednio z poziomu stacji kontrolnej. 
Programy muszą zapewniać dożywianie hodowli w systemie ciągłym 
oraz w systemie wzrostu liniowego, wykładniczego i logarytmicznego z 
uwzględnieniem segmentów czasowych 
13) oprogramowanie firmowe wbudowane do stacji kontrolnej musi 
posiadać możliwość automatycznej aktualizacji przez port USB, 
pozwalać na proste dokonywanie archiwizacji pełnej konfiguracji 
bioreaktora przez port USB oraz przenoszenie konfiguracji pomiędzy 
kontrolerami tego samego typu. 
14) wyłącznik awaryjny bioreaktora z możliwością resetu musi być 
wyróżniony kolorystycznie i umieszczony widocznie w części frontowej 
stacji kontrolnej 
15) stacja kontrolna bioreaktora musi mieć możliwość współpracy ze 
zbiornikami ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznej sterylizacji 
(SIP) o objętości roboczej przynajmniej od 4 do 20 litrów, szklanymi 
naczyniami hodowlanymi o objętości roboczej przynajmniej od 0,5 do 
16 litrów oraz naczyniami jednorazowymi różnych producentów, w tym 
między innymi CellReady, ATMI PAD i HyPerforma S.U.B./ S.U.F. 
16) bioreaktor musi być wyposażony w naczynie hodowlane ze stali 
nierdzewnej 316L o objętości całkowitej 20L (+/-10%), które 
przeznaczone jest do prowadzenia hodowli zawiesinowych o objętości 
roboczej co najmniej w zakresie od 4 do 17 litrów 
17) wymagana jest funkcja sterylizacji naczynia bioreaktora w miejscu 
użytkowania obejmująca ciśnieniowy test szczelności zbiornika przy co 
najmniej 1,2 bar. Wymagana jest możliwość programowania 
parametrów sterylizacji przez użytkownika, w tym przynajmniej 
temperatury i czasu trwania poszczególnych etapów oraz temperatury 
końcowej utrzymywanej po zakończeniu sterylizacji.  
18) konstrukcja naczynia hodowlanego musi być zaprojektowana do 
pracy w warunkach pełnej próżni. Max dopuszczalne ciśnienie w 
naczyniu hodowlanym co najmniej 3 bar. Max dopuszczalne ciśnienie w 
płaszczu naczynia co najmniej 6 bar. Max dopuszczalna temperatura w 
naczyniu hodowlanym co najmniej 150oC. 
19) stacja kontrolna bioreaktora musi umożliwiać bieżący podgląd 
przebiegu procesu sterylizacji oraz jednoznacznie wskazywać wykonane, 
wykonywane i pozostające do wykonania  etapy sterylizacji. Wymagana 
jest możliwość ręcznego przerwania procesu sterylizacji przez 
użytkownika. 
20) wymagane jest aby naczynie hodowlane miało budowę dwuścienną 
(płaszcz wodny), ze sferycznym dnem i płaską pokrywą. Wnętrze 
naczynia oraz wnętrze połączeń rurowych pozostających w kontakcie z 
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hodowlą elektro-polerowane o wykończeniu Ra<0,4µm, powierzchnia 
zewnętrzna naczynia łącznie z pokrywą polerowana na wysoki połysk. 
21) naczynie hodowlane musi być wyposażone w okienko do obserwacji 
hodowli o wymiarach co najmniej 150x40mm umieszczone w ścianie 
bocznej oraz w co najmniej 3 mieszadła łopatkowe typu Rushton i 4 
łamacze wiru ze stali nierdzewnej 316L.  
22) wymagana jest obecność co najmniej 3 portów 1,5”TC, 3 portów o 
średnicy 16mm i 4 portów o średnicy 27mm w pokrywie naczynia 
hodowlanego 
23) górna część naczynia hodowlanego musi być wyposażone w co 
najmniej 7 portów o średnicy 27mm. Dolna część naczynia musi być 
wyposażona w co najmniej 5 portów DN25 oraz 2 porty 1,5”TC. 
24) naczynie hodowlane musi być wyposażone w co najmniej 4 zawory 
podawcze, w tym przynajmniej jeden z funkcją resterylizacji  
25) na wyposażeniu bioreaktora musi znajdować się zawór pozwalający 
na pobór prób w trakcie trwania hodowli z funkcją resterylizacji oraz 
zawór dolny do opróżniania naczynia z funkcją resterylizacji 
26) wszystkie elementy pozostające w kontakcie z hodowlą muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej, EPDM, silikonu, PTFE lub szkła 
borokrzemowego 
27) stacja kontrolna bioreaktora musi być wyposażona w port Ethernet 
pozwalający na podłączenie bioreaktora do komputera z 
oprogramowaniem kompatybilnym ze standardem OPC oraz w co 
najmniej 2 porty USB pozwalające na opcjonalne bezpośrednie 
podłączanie urządzeń zewnętrznych do bioreaktora i włączanie ich do 
pętli kontrolnych. Do kompatybilnych urządzeń zewnętrznych muszą 
należeć między innymi wagi oraz nieinwazyjne czujniki pomiaru wzrostu 
biomasy. 
28) wymagany jest wbudowany interfejs sieciowy pozwalający na 
zdalne monitorowanie pracy bioreaktora poprzez standardową 
przeglądarkę internetową zainstalowaną w komputerze, tablecie lub 
telefonie komórkowym. 
29) wymagana jest możliwość instalacji dodatkowego zestawu portów 
I/O w miejscu użytkowania pozwalającego na bezpośrednie podłączenie 
dodatkowych urządzeń do bioreaktora, takich jak analizatory gazów, 
dodatkowe pompy i dodatkowe czujniki. 
30) bioreaktor musi być kompatybilny z oprogramowaniem 
zewnętrznym dostarczonym wraz z bioreaktorem o objętości 3L 
objętym niniejszym postępowaniem. Wymagana jest funkcja 
wizualizacji, archiwizacji i eksportu danych procesowych oraz 
zewnętrznej kontroli wszystkich funkcji bioreaktora. Oprogramowanie 
musi umożliwiać jednoczesną wizualizację graficzną danych bieżących 
oraz historycznych. Wymagana jest również funkcja tworzenia i 
realizacji złożonych programów hodowlanych  wykorzystujących 
operatory logiczne powiązane z parametrem czasu trwania procesu 
i/lub zmianą parametrów hodowli (wieloetapowe programy czasowe i 
przyczynowo-skutkowe).  
31) wraz z bioreaktorem muszą zostać dostarczone dokumenty 
walidacyjne IQ/OQ, protokoły spawów, certyfikaty materiałowe zgodne 
z EN10204 oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. 
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32) na wyposażeniu musi być  system uzdatniania wody zasilającej na 
potrzeby bioreaktora.  System musi zapewniać usunięcie jonów  
magnezu i wapnia, a oczyszczanie wody musi zachodzić w oparciu o 
wymianę jonową. Pojemność złoża jonowymiennego co najmniej 30 l. 
System musi posiadać możliwość programowania cyklu 
samoregeneracji w zależności od zużycia wody lub interwałów 
czasowych. Max szybkość przepływu co najmniej 1,5 m3/h. 
33) Bioreaktor musi być wyposażony w bezolejowy kompresor 
powietrza przystosowany do pracy ciągłej wyposażony w adsorpcyjny 
osuszacz powietrza oraz zestaw filtrów o gradacji 1um posiadających 
automatyczny drenaż osadnika. Punkt rosy -40°C lub lepszy. Wydajność 
kompresora co najmniej 60 l/min przy 8 bar. Max ciśnienie co najmniej 
8 bar. Objętość zbiornika minimum 40 litrów. Głośność pracy do 50 
dB(A). Wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz regulator ciśnienia 
powietrza roboczego. 
34) w skład dostawy bioreaktora musi wchodzić zewnętrzna elektryczna 
wytwornica pary wyposażona w filtr o gradacji 5um lub lepszy. Max 
ciśnienie pary przynajmniej do 5 bar, dwustopniowy system grzania o 
mocy co najmniej 14 kW + 7 kW, wydajność pary min do 30 kg/h. 
Dopuszczalne ciśnienie robocze przynajmniej w zakresie od 1 do 5,5 bar. 
Dopuszczalna temperatura robocza przynajmniej do 160oC na wylocie 
wytwornicy. Pojemność kotła co najmniej 23 l. Elementy kotła i przesyłu 
pary muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 
35) wytwornica pary musi być wyposażona w system uzdatniania wody 
zasilającej produkujący wodę o jakości ASTM III z wody wodociągowej z 
wydajnością min 60 L/h.  System musi być wyposażony w moduł 
odwróconej osmozy oraz zintegrowany zbiornik o pojemności min 100L 
z czujnikiem poziomu napełnienia. Wymagana jest mikroprocesorowa 
kontrola procesu oczyszczania wody z monitorowaniem temperatury 
oraz przewodnictwa. System musi być wyposażony w czujnik wycieku. 
36) wraz z bioreaktorem wymagana jest dostawa wirówki przepływowej  
do separacji biomasy oraz zewnętrznej pompy perystaltycznej o 
regulowanej liczbie obrotów podłączonej do stacji kontrolnej 
bioreaktora. Wirówka przepływowa musi posiadać funkcję regulacji 
obrotów w zakresie co najmniej 15.000-40.000 RPM (do 40.000xg) oraz 
wydajność do 30L/h. Pojemność rotora musi wynosić co najmniej 
250mL. Wirówka musi być wyposażona w wężownicę chłodzącą, zawór 
dolny, folię PTFE oraz zestaw części zamiennych. 
37)Obsługa bioreaktorów z pozycji 16 i 17 ma być przy pomocy stacji 
kontrolnej tego samego typu wyposażonej w ten sam panel kontrolny 
oraz przy pomocy tego samego oprogramowania zewnętrznego 
zainstalowanego na jednym komputerze przenośnym. 
38) zasilanie bioreaktora: 380V, moc do 4,5kW 
39) gwarancja: 12 miesięcy. 

 


