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Zestawienie warunków odcinających dla sprzętu stanowiącego przedmiot najmu: 

 

1. Wirówka laboratoryjna (CPV: 42931000-1 Wirówki); 

 

A. Wirówka z chłodzeniem, 230 V, 50/60 Hz; 

B. Silnik indukcyjny, bezobsługowy; 

C. System bezpiecznego mocowana rotorów bez użycia narzędzi; 

D. Dedykowany rotor horyzontalny – maksymalna prędkość obrotowa co najmniej 4500 

obr/min, maksymalne przyspieszenie co najmniej 5000g; 

E. Liczba programów – min. 99; 

F. Funkcja krótkich zawirowań z dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania; 

G. Zakres regulacji temperatury obejmująca co najmniej od -10°C do +40°C; 

H. Zakres regulacji czasu min. do 99 godz. 59 minut oraz tryb pracy ciągłej; 

I. Niski  poziom hałasu – max. 60 dBA; 

J. Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 460 x 670 x 320 mm +/- 5%; 

K. Waga max. 75 kg; 

L. Zestaw 4 koszów wirowniczych do rotora horyzontalnego; 

M. 3 x zestawy 4 adapterów o  pojemności adaptera odpowiednio: 4 x 15 ml (16 

probówek na adapter), 6 x 5/7 ml (24 probówki na adapter), 10 x 1,5/2,0 ml (40 

probówek na adapter) 

 

2. Chłodziarka laboratoryjna (CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, 

optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)); 

 

A. Szafa chłodnicza na kółkach, o pojemności 700 litrów, 230 V, 50Hz 

B. Materiał obudowy i komory roboczej: stal nierdzewna malowana na biało; 

C. Automatyczny defrost; 

D. Pojedyncze, lite drzwi z zamkiem, 3 półki; 

E. Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 650 x 800 x 2000 mm +/- 5%; 

F. Wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 600 x 650 x 1300 mm +/- 5%; 

G. Port dostępu 25 mm 

H. Czynnik chłodniczy - izobutan; 

I. Waga (wysyłkowa) – max. 130 kg; 

J. Zakres regulacji temperatury obejmujący co najmniej od 1°C do 11°C; Cyfrowy 

kontroler temperatury. 

 

3. Zamrażarka laboratoryjna (CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, 

optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)); 

 

A. Szafa chłodnicza na kółkach, o pojemności 700 litrów, 230 V, 50Hz 

B. Materiał obudowy i komory roboczej: stal nierdzewna malowana na biało; 

C. Automatyczny defrost; 

D. Pojedyncze, lite drzwi z zamkiem, 3 półki; 

E. Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 650 x 800 x 2000 mm +/- 5%; 

F. Wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 600 x 650 x 1300 mm +/- 5%; 

G. Port dostępu 25 mm 

H. Czynnik chłodniczy - tetrafluoroetan; 

I. Waga (wysyłkowa) – max. 130 kg; 
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J. Zakres regulacji temperatury obejmujący co najmniej od -25°C do -12°C; Cyfrowy 

kontroler temperatury. 

 

4. Myjka ultradźwiękowa (CPV: 42943200-0 Łaźnie ultradźwiękowe); 

 

A. Myjka ultradźwiękowa o częstotliwości 40 kHz i pojemności 6,5 l +/- 5% 

B. Moc ultradźwiękowa min. 2 x 320 W; 

C. Moc układu grzania 300 W +/- 5%; 

D. Zawór sportowy 3/8 cala; 

E. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.): 330 x 270 x 220 mm +/- 5%; 

F. Układ czasowy co najmniej w zakresie 0-30 minut; 

G. Waga – max. 6 kg; 

H. Dedykowany koszyk do myjki. 

 

5. Suchy blok grzejny (CPV: 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości 

fizycznych); 

 

A. Suchy blok grzejny; 

B. Kontroler temperatury z ekranem dotykowym; 

C. Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 200 x 400 x 100 mm +/- 5%; 

D. Zakres temperatury: co najmniej do 130°C, począwszy od temperatury otoczenia 

powiększonej o 5°C; 

E. Waga – max. 4 kg; 

F. Zakres regulacji czasu min. do 99 godz. 59 minut oraz tryb pracy ciągłej; 

G. Pojemność: 2 wymienne wkłady; 

H. Dedykowany blok na 40 probówek 0,5 ml; 

I. Dedykowany blok na 28 probówek 1,5 ml: 

J. Dedykowany blok na 28 probówek 2,0 ml. 

 

 

6. pH-metr (CPV: 38416000-4 pH-metry); 

 

A. Modułowy pHmetr (zakres co najmniej: -2.000 do 20.000 w rozdzielczościach 0,1; 

0,01; 0,001) z pomiarem temperatury oraz przewodnictwa; 

B. Kolorowy, graficzny wyświetlacz LCD; 

C. Pamięć pozwalająca zapisać minimum 2000 wyników wraz z oznaczeniami 

dokładnego czasu badania; 

D. Moduł pH/temperatura – minimum 5 punktów kalibracji z automatycznym 

rozpoznawaniem buforów wzorcowych; 

E. Moduł przewodnictwo/temperatura – temperatury odniesienia co najmniej 5°C, 10 °C 

15 °C, 20°C, 25°C, pomiar przewodności, zasolenia lub oporności, wybór minimum 

rzeczywistej skali zasolenia lub skali naturalnej wody morskiej; zakres przewodnictwa 

0,001 µS – 3000 µS z rozdzielczością 0,001 µS lub lepszą (co najmniej 4 znaczące); 

F. Zainstalowane oprogramowanie posiadające co najmniej następujące funkcjonalności: 

analiza danych, transfer danych (przez pot USB lub RS-232); 

G. Minimum dwa gniazda do bezpośredniego sterowania mieszadeł; 

H. Dedykowana elektroda epoksydowa ogólnego zastosowania, wysokiej wydajności; 
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I. Dedykowana szklana elektroda pH kombinowana przeznaczona minimum do gleby, 

osadów, koloidów, substancji lepkich oraz rozpuszczalników organicznych; 

J. Dedykowana 4-elektrodowa celka do pomiaru przewodnictwa; 

K. Pakiet buforów i standardów. 

 

7. Waga laboratoryjna (CPV: 38310000-1 Wagi precyzyjne); 

 

A. Analityczna elektroniczna waga laboratoryjna z legalizacją oraz automatyczną 

kalibracją; 

B. Szalka ażurowa okrągła średnica 90 mm +/- 5%; 

C. Obciążenie maksymalne (/) 60/220 g +/- 5%; 

D. Zakres tary -220 g +/- 5% (odpowiadający maksymalnemu obciążeniu; 

E. Dokładność 0,01 mg/0,1 mg lub lepsza; 

F. Kolorowy panel dotykowy. 

 

8. Pipety jednokanałowe (CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne); 

 

A. Zestaw pipet automatycznych (1-1000µl) pipety 1-10, 10-100, 100-1000; 

B. Statyw do pipet; 

C. Trzy pudełka z końcówkami; 

D. Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności 0,5 – 5 ml; 

E. Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności 100µl. 

 

 

9. Wytrząsarka typu worteks (CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, 

optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); 

 

A. Wytrząsarka laboratoryjna typu vortex; 

B. Zakres nastawy prędkości co najmniej w zakresie 0-3000 obr./min, łatwa regulacja 

prędkości; 

C. Rodzaje ruchu: min. orbitalny/amplituda 4mm; 

D. Tryby pracy (lub programy): min. ciągły, ciągły dużej intensywności, na nacisk; 

E. Cichy silnik bezszczotkowy, zabezpieczenie nadprądowe; 

F. Obudowa chemoodporna; 

G. Ładowność min. 0,5 kg, zabezpieczenie przed przeciążeniem; 

H. Wymiary zewnętrzne (głęb. x szer. x wys.): 210 x 150 x 80 mm +/- 5%; 

I. Waga – max. 3,5 kg; 

J. Dedykowany chwyt na 16 probówek śr. 10mm; 

 

 

 

10. Mikrowirówka laboratoryjna (CPV: 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i 

akcesoria); 

 

A. Mikrowirówka laboratoryjna, certyfikat CE IVD; 

B. Silnik indukcyjny, bezobsługowy; 
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C. System bezpiecznego mocowana rotorów bez użycia narzędzi i konieczności 

przykręcania; 

D. Funkcja krótkich zawirowań z dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania; 

E. Funkcja wstępnego schładzania z dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania; 

F. Maksymalna prędkość obrotowa co najmniej 14500 obr/min, maksymalne 

przyspieszenie co najmniej 21000 g 

G. Kompozytowy rotor kątowy 24 x 1,5/2 ml; 

H. Zakres regulacji czasu min. od 1 do 99 minut oraz tryb pracy ciągłej; 

I. Niski  poziom hałasu – max. 58 dBA; 

J. Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 250 x 350 x 225 mm +/- 5%; 

K. Waga max. 11 kg. 

 

 

11. Zestaw do SPE (CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i 

precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); 

 

A. Membranowa pompa próżniowa, chemicznie odporna; 

B. Maksymalna szybkość przepływu co najmniej 18l/min., przyłącze węża 5/16”; 

C. Poziom hałasu – nie więcej niż 52 dB; 

D. Wymiary zewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 150 x 260 x 180 mm +/- 5%; 

E. Waga max. 8 kg. 

F. Moc maksymalna co najmniej 90 W; 

G. Dedykowana 12-pozycyjna komora próżniowa (zestaw kompletny). 

 

12. System automatycznego zatężania i odparowywania próbek (CPV: 

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem 

szklanego). 

 

A. System zatężania, odparowywania próbek bazujący na technologii łaźni wodnej; 

B. Automatyczna kontrola nadmuchu gazu; 

C. Możliwość ustawiania gradientów ciśnienia nadmuchu gazu; 

D. Możliwość stosowania probówek o różnych rozmiarach; 

E. Możliwość łatwego i szybkiego opróżniania i czyszczenia układu; 

F. Samoregulujący się zawór elektronicznej kontroli ciśnienia (EPC); 

G. Samoregulujący się panel dysz strumienia gazu; 

H. Automatyczne wyłączanie urządzenia przy zbyt niskim poziomie cieczy w łaźni; 

I. Automatyczne odcięcie nadmuchu gazy w przypadku awarii; 

J. Możliwość jednoczesnego zatężania co najmniej 50 próbek; 

K. Czujnik niskiego poziomu cieczy; 

L. Cyfrowe sterowanie programem nadmuchu gazu i temperatury; 

M. Dokładna kontrola ciśnienia gazu przy niskim przepływie; 

N. Opcja sterowania głośnością sygnału dźwiękowego; 

O. Odpowiednia ochrona przed cieczami układów elektronicznych. 

 

 

 


