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Specyfikacja techniczna - pipety 

 

 Pipety jednokanałowe autoklawowalne  w całości, dostarczane w zestawie 

 Zakres pojemności:  1 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl  

 Każdy zestaw powinien składać się z:  

a) kompletu pipet zgodnego z numerem zestawu,  

b) autoklawowalnych pudełek z tipsami, odpowiadających pipetom typem – liczba pudełek 

zgodna z ilością pipet 

c) statywu na co najmniej 6 pipet – w celu szybkiego i łatwego odczytywania objętości, pipety 

powinny być wieszane na stelażu w jednym rzędzie (nie dopuszcza się statywów 

karuzelowych) 

 Zrzutnik tipsów oraz stożek na tipsy z tworzywa sztucznego (nie dopuszcza się elementów 

metalowych) bez dodatkowych elementów uszczelniających tj. gumowe O-ringi  

 Każda pipeta powinna posiadać samonośny mechanizm regulacji objętości, odizolowany 

termicznie od obudowy pipety, niewrażliwy na zmiany objętości wywołane ciepłem ręki 

operatora 

 Okienko z wartością ustawionej objętości umieszczone z boku uchwytu pipety, osłonięcie 

przezroczystym tworzywem 

 Obok okienka z wartością objętości, fabrycznie przygotowane miejsce do umieszczenia wkładki 

z opisem pipety, osłonięte demontowaną obudową z tworzywa sztucznego 

 Dwudzielny przycisk, z ruchomą, niedemontowalną górną częścią, zabezpieczającą przed 

przypadkową zmianą objętości 

 W celu łatwej i wygodnej obsługi, wybór odpowiedniej objętości dokonywany tylko poprzez 

przekręcanie przycisku tłoka, bez współosiowych tulei lub innych rozwiązań, utrudniających 

pracę 

 Pipetę należy dostarczyć z indywidualnym protokołem badań producenta 

 Produkt musi być oznaczony, jako zgodny z IVD – certyfikat powinien zostać dołączony do 

oferty wraz z tłumaczeniem 

 Parametry potwierdzone w folderze producenta 

 Dopuszcza się załączanie do oferty folderów w języku angielskim 

 W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą 
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wymaga się dołączenia do oferty 



Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego z dnia 19 grudnia 2016 roku 

 
kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego 
autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem. 

 

 

 

 

 


