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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu do badań ASF” 

 

Uwagi odnoszące się do wszystkich pakietów: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego 

do przeprowadzania badań laboratoryjnych z zakresu diagnostyki weterynaryjnej w kierunku 

choroby Afrykańskiego Pomoru Świń, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w 

zakresie Pakietów nr 1-6 przedstawionych poniżej. 

2. W celu poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 264), wszystkie dostarczone sprzęty laboratoryjne 

muszą charakteryzować się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. 

3. Wartość najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy emitowanych przez dostarczone sprzęty laboratoryjne musi być zgodna z 

rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286). 

4. Wszystkie dostarczone sprzęty laboratoryjne muszą być zasilane z wykorzystaniem napięcia 

sieciowego o wartości 230V z wyjątkiem sprzętu, którego opis przedmiotu zamówienia (PAKIET I) 

przewiduje inny rodzaj zasilania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Na etapie realizacji zamówienia do wszystkich dostarczonych sprzętów laboratoryjnych, należy 

dołączyć dokumentację techniczno–ruchową, o ile przepisy tego wymagają. 

6. Na etapie realizacji zamówienia do wszystkich dostarczonych sprzętów laboratoryjnych, należy 

dołączyć deklarację zgodności CE – dokument musi być wystawiony przez producenta wyrobu, albo 

jego upoważnionego przedstawiciela. 

7. Na etapie realizacji zamówienia do wszystkich dostarczonych sprzętów laboratoryjnych należy 

dostarczyć dokumentację niezbędną do jego prawidłowej eksploatacji, w tym instrukcję obsługi w 

języku polskim. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładowania, wniesienia, instalacji, w tym jeżeli 

urządzenie tego wymaga podłączenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i 

wentylacyjnej oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do Zakładu 

Higieny Weterynaryjnej znajdującego się przy ul. Januszowickiej 48 we Wrocławiu. Wykonawca 

zobowiązuje się do zapewnienia wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

prawidłowej instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Wykonawca 

zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń, o których 

mowa poniżej, dla minimum 4 pracowników Zamawiającego podczas minimum 5 godzin 

zegarowych (dla każdego z urządzeń z Pakietów nr 2-6) oraz minimum 8 godzin zegarowych (dla 

urządzenia z Pakietu nr 1) wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

9. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 09.12.2022 r. 

 

PAKIET I 

AUTOKLAW PAROWY, PRZELOTOWY DO LABORATORIUM BSL3 

1. Autoklaw dedykowany do laboratorium BSL3, przystosowany do inaktywacji odpadów 

zawierających patogeny przypisane do 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego stałych oraz 

płynnych. 

2. Autoklaw przelotowy z barierą biologiczną BSL3, zapewniający całkowitą izolację stref, czystej 

(zewnętrznej) i brudnej (wewnętrznej). 

3. Drzwi autoklawu otwierane automatycznie, z systemem uniemożliwiającym otwarcie obu drzwi 

sterylizatora jednocześnie 
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4. Dostęp serwisowy wyłącznie od strony czystej (strona zewnętrzna ogólnodostępna) laboratorium 

BSL3, po stronie prawej urządzenia. Przestrzeń serwisowa nie większa niż 60 cm po stronie lewej 

sterylizatora w strefie czystej. 

5. Możliwość uruchomienia procesu od strony brudnej lub z obu stron, podgląd parametrów procesu 

z obu stron sterylizatora. 

6. Wyświetlacz funkcji z obu stron sterylizatora. 

7. System do dokumentacji danych sterylizacji (drukarka) od strony czystej. 

8. System dokumentowania procesu sterylizacji musi zawierać minimum takie informacje jak;  

a) data i godzina rozpoczęcia cyklu, 

b) numer cyklu sterylizacji,  

c) identyfikator operatora, 

d) numer programu sterylizacji i ustawione parametry,  

e) numer seryjny sterylizatora, 

f) nazwa i czas rozpoczęcia fazy cyklu, 

g) temperatura i ciśnienie w komorze (w ustalonych odstępach czasu), 

h) czas zakończenia fazy, temperatura i ciśnienie, 

i) rzeczywisty czas trwania poszczególnych faz cyklu, 

j) minimalna i maksymalna temperatura osiągnięta podczas cyklu, 

k) wynik cyklu (sterylizacji lub test szczelności), 

9. Możliwość podłączenia do sieci Ethernet. 

10. Zasilanie: gniazdo siłowe trójfazowe 400V. 

11. Autoklaw wyposażony w port USB, umożliwiający transfer danych i raportów. 

12. System zabezpieczający umożliwiający otwarcie drzwi po stronie czystej sterylizatora wyłącznie 

po prawidłowym przebiegu procesu inaktywacji, drzwi od strony brudnej powinny umożliwiać 

wielokrotny załadunek przed uruchomieniem procesu. 

13. Wbudowana wytwornica pary lub zintegrowany kocioł parowy. 

14. Wyposażenie w sondę giętką konieczną do sterylizacji płynów. 

15. System szybkiego chłodzenia płaszcza wodą. System niezależny od wnętrza komory sterylizatora, 

bez kontaktu z materiałem sterylizowanym. 

16. Sterylizator musi umożliwiać przeprowadzenie następujących procesów: 

a) Ciała stałe - temperatura sterylizacji 121°C, czas sterylizacji 30 minut (proces z cyklem próżni). 

b) Ciała stałe - temperatura inaktywacji 134°C, czas sterylizacji 60 minut. (proces z cyklem 

próżni). 

c) Ciecze w zamkniętych pojemnikach - temperatura sterylizacji 121°C, czas sterylizacji 30 minut. 

d) Ciecze w zamkniętych pojemnikach - temperatura inaktywacji 134°C, czas sterylizacji 60 

minut. 

e) Program testu szczelności sterylizatora. 

f) Możliwość utworzenia własnego cyklu sterylizacji. 

17. System umożliwiający automatyczny test szczelności komory sterylizatora. 

18. Wykonanie komory i drzwi sterylizatora z materiałów nie gorszych niż blacha nierdzewna 

kwasoodporna gatunek stal 316L. 

19. Wykonanie ramy i obudowy sterylizatora z materiałów nie gorszych niż stal 304. 

20. Zespół instalacji wewnętrznej wykonany z materiałów nierdzewnych (mosiądz, miedź, stal 

kwasoodporna). 

21. Autoklaw musi posiadać system inaktywacji skroplin i kondensatu umożliwiający kierowanie ich 

bezpośrednio do kanalizacji bytowej, bez konieczności ich dodatkowej inaktywacji. 

22. Autoklaw wyposażony w filtry ULPA 0,2 μm lub HEPA klasy H14 na napowietrzaniu i 

odpowietrzaniu komory sterylizatora z systemem sterylizacji filtrów. Sterylizowane mają być 

obydwa filtry. 

23. Autoklaw przystosowany do montażu pomiędzy strefami o różnicy ciśnień -75 Pa. 
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24. Autoklaw spełniający normę PN-EN 12740 lub równoważną. 

25. Autoklaw przystosowany do instalacji w przestrzeni laboratoryjnej BSL3 według norm PN-EN 

12128 oraz PN-EN 12740 lub równoważnych. 

26. Autoklaw oraz jego systemowe połączenie ze ścianą (bariera biologiczna) – muszą spełniać 

wymagania szczelności pomieszczenia w którym zainstalowany jest sterylizator, polegające na: 

przy testowym ciśnieniu początkowym 500Pa, dopuszczalna utrata ciśnienia w pomieszczeniu 

może wynieść maksymalnie 250Pa w czasie 20 minut. 

27. Autoklaw wyposażony w uszczelkę typu bio-seal BSL3 uszczelniającą go z 4 stron, kompensującą 

działanie temperatury (kurczenie i rozszerzenie się materiału wskutek wzrostu temperatury w 

czasie działania sterylizatora). Połączenie typu bio-seal spełnia wymagania szczelności na 

poziomie 0,13032 m3/(m2 x h) przy ciśnieniu próbnym 250 Pa. 

28. Autoklaw wyposażony w dwie półki, z możliwością ich demontażu. 

29. Autoklaw wyposażony w pojemnik pełny do sterylizacji odpadów. 

30. Komora robocza o pojemności nie mniejszej niż 240 litrów, o wymiarach nie mniejszych niż (mm): 

wysokość/szerokość/głębokość=500x500x900  

31. Płaszcz komory pełny, obejmujący min. 95% powierzchni komory. 

32. Przygotowanie urządzenia i dokumentacji niezbędnej do odbioru UDT. 

Po zainstalowaniu autoklawu Wykonawca musi wykonać kwalifikację urządzenia. Kwalifikacja 

musi obejmować wykonanie testów i dokumentacji w następującym zakresie:  

1) Kwalifikacja projektu - potwierdzenie, że urządzenie spełnia wymagania stawiane swojej 

kategorii – należy udokumentować, że projekt sterylizatora jest zgodny z odpowiednimi 

normami, przepisami i dyrektywami. W dokumentacji należy załączyć co najmniej: kopie 

certyfikatów jakości producenta, deklaracje zgodności, świadectwo zatwierdzenia typu, 

specyfikacje, dokumentację zaworów bezpieczeństwa.  

2) Kwalifikacja instalacyjna - potwierdzenie, że sprzęt stosowany do sterylizacji został 

zainstalowany poprawnie, zgodnie z instrukcją producenta. W dokumentacji należy załączyć 

dokumentację techniczną, schematy, instrukcje obsługi, charakterystykę przyłączy, świadectwa 

kalibracji torów pomiarowych. Należy wykonać i dostarczyć protokół z badania szczelności 

biologicznej, protokół ma potwierdzić że autoklaw jest dobrze osadzony w ścianie i zapewniona 

jest szczelność aerozolowa i gazowa pomiędzy pomieszczeniami. Należy wykazać czy 

urządzenie jest zgodne z ofertą dostawcy i zamówieniem.  

3) Kwalifikacja operacyjna - potwierdzenie, że sprzęt stosowany do sterylizacji działa zgodnie z 

instrukcjami i opisem technicznym oraz jest bezpieczny dla użytkownika – sprawdzenie 

poprawności działania poszczególnych podzespołów urządzenia (np. testy alarmów, testy 

zaworów bezpieczeństwa, sprawdzenie działania blokad termicznych, sterownika, systemu 

chłodzenia, badanie rozkładu temperatur w pustej komorze).  

4) Kwalifikacja procesowa – sprawdzenie i udokumentowanie, że proces realizowany w 

urządzeniu przebiega zgodnie z przyjętą specyfikacją procesu i prowadzi do uzyskania produktu 

sterylnego. W ramach kwalifikacji procesowej należy przeprowadzić badanie skuteczności 

procesu sterylizacji płynów w butelkach o pojemności 2000ml w temp. 121°C, czas fazy 

sterylizacji 15 minut oraz procesu dekontaminacji odpadów w workach w temp 134°C, czas 

fazy sterylizacji 30 minut. 

33. Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca wykonał bezpłatnie 

przeglądy techniczne autoklawu, minimum dwa razy do roku przez okres obowiązywania 

gwarancji, obejmujące wymianę części, w tym filtrów, kolumn, uszczelek, lub innych elementów 

urządzenia niezbędnych do prawidłowej pracy autoklawu. 

34. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wywzorcowane, przez 

laboratorium posiadające akredytację, w minimum 6 punktach w przestrzeni wewnętrznej komory 

urządzenia w temperaturze 134°C – świadectwo wzorcowania należy dostarczyć na etapie dostawy 

urządzenia. 
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35. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przeszkolił minimum 4 pracowników podczas minimum 

8 godzin zegarowych z zakresu obsługi urządzenia wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia. 

36. Zamawiający oświadcza, że nie posiada systemu wody RO do eksploatacji sterylizatora. Jeżeli do 

prawidłowej pracy potrzebne są dodatkowe urządzenia: np. zmiękczacz wody, demineralizator lub 

akcesoria: np. węże, przewody, należy je dostarczyć i zainstalować wraz z autoklawem w ramach 

oferowanej ceny. 

37. Zamawiający oświadcza, że dostęp transportowy do miejsca posadowienia urządzenia jest na 

poziomie 0, powierzchnia płaska - bez schodów i przeszkód architektonicznych, bezpośrednio z 

zewnątrz, poprzez 2 otwory drzwiowe, najmniejszy o wymiarach wewnętrznych 94cm x 200 cm. 

38. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy (parametr stanowiący Kryterium nr 2 oceny ofert, zgodnie 

z Rozdz. XVII SWZ). 

 

PAKIET II 

PCR 

1. Termocykler do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem 

barwników fluorescencyjnych. 

2. System typu otwartego pozwalający na korzystanie odczynników różnych firm. 

3. Metoda ogrzewania i chłodzenia: blok z układami Peltiera. 

4. Kompatybilne barwniki: FAM, HEX, SYBR GREEN, VIC, TET, ROX, TEXAS RED, Cy5. 

Urządzenie fabrycznie skalibrowane do pracy z wymienionymi barwnikami bez potrzeby 

przeprowadzania tej procedury przez użytkownika. 

5. Źródło wzbudzenia: minimum jedna biała lampa LED. 

6. Zakres wzbudzenia od 450 nm do 680 nm. Zakres detekcji od 510 nm do 730 nm. 

7. Detekcja optyczna z wykorzystaniem kamery CCD. 

8. Zakres temperatury bloku od 4 do 99,9°C. 

9. Multipleksowanie: pomiar minimum 5 barwników jednocześnie, w jednej studzience. 

10. Moduł dla minimum 96 próbek umożliwiający jednoczesną amplifikację i detekcję wszystkich 

prób. 

11. Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję – od 10 µl do 100 

µl. 

12. Aparat dostarczony w zestawie z laptopem lub jednostką komputerową, wbudowane porty USB 

minimum 3, Zainstalowany system operacyjny Windows, nie wymagający aktywacji za pomocą 

telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny, wymagany pakiet Microsoft 

Office Home & Business lub równoważny 

13. Oprogramowanie dostarczone wraz z analizatorem, umożliwiające wykonanie:  

 Programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru, 

 Przegląd wykresów amplifikacyjnych w postaci surowych danych fluorescencyjnych w czasie 

rzeczywistym oraz analiza danych w trakcie trwania reakcji PCR, 

 Tworzenia krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczenia ilościowe. 

14. Tworzenie dla otrzymanych wyników plików podsumowujących. 

15. Możliwość integracji aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym – lokalną siecią. 

16. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych. 

17. Zapewnienie dostępności autoryzowanego serwisu. 

18. Minimum 1 raz w roku przegląd serwisowy w cenie urządzenia, w okresie trwania gwarancji. 

19. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące (parametr stanowiący Kryterium nr 2 oceny ofert, zgodnie 

z Rozdz. XVII SWZ). 
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PAKIET III 

APARAT DO AUTOMATYCZNEJ IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH Z 

WYKORZYSTANIEM KULEK MAGNETYCZNYCH 

1. Aparat do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych RNA i DNA z próbek 

wymazów, homogenatów narządów, odchodów, hodowli komórkowych, bakterii, płynów 

ustrojowych. 

2. Minimalna wydajność izolacji DNA przynajmniej 100-200 ng/µl. 

3. Technologia izolacji oparta o kulki magnetyczne (brak transportu cieczy w czasie izolacji 

niwelujący ryzyko kontaminacji). 

4. Przepustowość: jednoczesna izolacja minimum 48 próbek w czasie maks. 40 minut przy 

zastosowaniu dedykowanych odczynników i protokołów. 

5. Możliwość  wyboru objętości próby i objętości elucji w zależności od wybranego protokołu. 

6. Możliwość izolacji liczby próbek mniejszej niż maksymalna przepustowość i brak związanych z 

tym strat odczynników. 

7. Sterowanie: stacja sterująca zintegrowana z aparatem, sterowanie przy pomocy ekranu 

dotykowego. 

8. Możliwość podłączenie czytnika kodów kreskowych. 

9. Dekontaminacja komory aparatu - lampa UV (z regulowanym przez Użytkownika czasem pracy). 

10. Dodatkowe wyposażenie: 

Zestaw startowy odczynników i plastików: 

a) Zamawiający wymaga, aby wraz z urządzeniem został dostarczony zestaw startowy 

odczynników i plastików umożliwiający przeprowadzenie szkolenia oraz sprawdzenie jakości 

izolacji RNA i DNA z przygotowanych przez Zamawiającego próbek materiału zwierzęcego.  

b) Zestaw musi być kompatybilny z oferowanym urządzeniem i powinien zawierać: 

 fabrycznie zapakowany zestaw przeznaczony do jednoczesnej izolacji wirusowego RNA i 

DNA oraz bakteryjnego DNA,  

 zwalidowany i zoptymalizowany przez producenta dla próbek materiału biologicznego 

pochodzenia zwierzęcego (tkanki, wymazy, płyny ustrojowe, krew pełna, surowica, osocze, 

odchody) w ilości pozwalającej na ekstrakcję minimum 350 próbek, zawierający wszystkie 

potrzebne odczynniki  (w tym: płynną proteinazę K, carrier RNA i zawiesinę kulek 

magnetycznych).  

c) Producent zestawu powinien dostarczyć odpowiednie protokoły w zależności od rodzaju 

wykonywanej izolacji i użytych próbek. Gotowy protokół dla oferowanego zestawu powinien 

być załadowany do pamięci urządzenia i gotowy do użytku przy dostawie i szkoleniu 

aplikacyjnym. 

d) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć także zestaw startowy plastików zużywalnych 

(kompatybilnych z dostarczonym urządzeniem), pozwalający na wykonanie min. 330 izolacji, 

proporcjonalnie w 3 konfiguracjach (próbka pojedyncza/8 próbek/24 próbki) . 

e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć także zestaw gotowych do użytku kartridży 

(kompatybilnych z dostarczonym urządzeniem) umożliwiający przeprowadzenie izolacji 

minimum 240 próbek 

11. System otwarty umożliwiający zastosowanie odczynników innych producentów i wprowadzanie 

dodatkowych protokołów. 

12. Wykonawca zapewni, że w okresie 5 lat od zakończenia obowiązywania gwarancji, Zamawiający 

będzie miał możliwość zakupienia gotowych do użytku kartridży z odpowiednim do procedury 

badawczej zestawem odczynników kompatybilnych z oferowanym urządzeniem. 

13. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące (parametr stanowiący Kryterium nr 2 oceny ofert, zgodnie 

z Rozdz. XVII SWZ), 
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PAKIET IV 

KOMORA LAMINARNA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA – 2 SZTUKI 

1. Komora bezpiecznej pracy spełniająca wymogi II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

zgodnie z normą PN-EN 12469:2002 lub równoważną. 

2. Obieg powietrza bez recyrkulacji (100% wyrzut) typ B2. 

3. Możliwość instalacji z wyrzutem powietrza z komory bezpośrednio do systemu wentylacji 

laboratorium, zintegrowany system kompensacji wylotu powietrza z komory z zewnętrznym 

systemem wentylacji (połączenie sztywne z sygnalizacją przepływu) 

4. Ilość powietrza wyrzucanego przez komorę podczas pracy nie może przekraczać 800 m3/h. 

5. Wyposażona w dwa filtry o skuteczności nie mniejszej niż HEPA H14, filtr główny i wylotowy. 

6. Porty do przeprowadzenia testów DOP filtrów HEPA. 

7. Wymiary: 

 Szerokość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 1150 mm. 

 Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1450 mm. 

 Wysokość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 600 mm. 

 Wysokość zewnętrzna komory ze statywem maksimum 2230 mm. 

 Głębokość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 550 mm. 

 Głębokość zewnętrzna komory maksimum 900 mm. 

8. Szyba frontowa: 

a) nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, 

b) umożliwiająca bezpieczne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia 

c) przesuwana bezstopniowo, elektrycznie. 

d) suwana, nieuchylana. 

9. Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego. 

10. Komora wyposażona w silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę 

urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. 

11. Czytelny, łatwy w obsłudze panel sterowania z wyświetlaniem: 

a) alarmów nieprawidłowej pracy komory – sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, 

b) prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, 

c) czasu pracy filtrów, lampy UV lub % wskaźnik zużycia filtrów oraz lampy UV. 

12. Oświetlenie obszaru pracy umieszczone poza obszarem roboczym. 

13. Zasilanie 230V/50Hz. 

14. Komora odporna na dekontaminację gazową z wykorzystaniem nadtlenku wodoru. 

15. Wyposażenie: 

a) na stałe zamontowana lampa UV z licznikiem i programatorem czasu pracy 

b) 2 gniazda elektryczne 

c) blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, niedzielony, w części roboczej – pełny, z obrzeżem 

wyprofilowanym ku górze dla zabezpieczenia przed rozlaniem cieczy w część podblatową. 

d) podłokietnik dla przedramion na całej szerokości komory wykonany ze stali nierdzewnej. 

16. Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową lub ze stali nierdzewnej. 

17. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało sprawdzenie 

przez laboratorium posiadające akredytację następujących parametrów:  

a. pomiar prędkości i jednorodności przepływu powietrza zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-

3 B.2 lub równoważną. 

b. określenie klasy czystości osiąganej w przestrzeni roboczej komory laminarnej; pomiar 

koncentracji cząstek stałych: wielkość mierzonych cząstek w zakresie 0,1 μm – 5 μm - metoda 

pomiarowa zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-1 lub równoważną; liczba punktów 

pomiarowych zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-1 lub równoważną,  
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c. potwierdzenie braku występowania nieszczelności w miejscu osadzenia filtra oraz braku 

uszkodzeń w tkaninie filtracyjnej filtra HEPA zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3 lub 

równoważną; minimalne stężenie cząstek nad filtrem zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3 

lub równoważną, potwierdzenie braku występowania nieszczelności w miejscu osadzenia 

filtra oraz braku uszkodzeń w tkaninie filtracyjnej filtra HEPA zgodnie z normą PN-EN ISO 

14644-3 B7 lub równoważną. 

18. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące (parametr stanowiący Kryterium nr 2 oceny ofert, zgodnie 

z Rozdz. XVII SWZ) 

PAKIET V 

HOMOGENIZATOR AUTOMATYCZNY DO TKANEK – 1 SZTUKA 

1. Homogenizator umożliwiający automatyczną homogenizację komórek i tkanek roślinnych  

i zwierzęcych oraz mikroorganizmów z wykorzystaniem kulek ceramicznych, szklanych  

i metalowych. 

2. Homogenizacja próbek w probówkach o pojemności 2ml, 7ml i 15ml. 

3. Jednoczesna homogenizacja nie mniej niż 24 próbek w próbówkach o pojemności 2ml, lub nie 

mniej niż 12 próbek w probówkach o pojemności 7ml, lub nie mniej niż 6 próbek w probówkach o 

pojemności 15ml. 

4. Homogenizacja w formacie 3D; szybkość rotora min. 4500 - 10000 [rpm], zmiana szybkości w 

krokach 100 rpm. 

5. Probówki w rotorze przykrywane wieczkiem z automatycznym dociskiem przy użyciu 

podciśnienia, bez konieczności użycia śrub i nakrętek. 

6. Przezroczysta pokrywa umożliwiająca podgląd procesu homogenizacji. 

7. Czas trwania cyklu homogenizacji maksymalnie 90 sekund. 

8. Możliwość zaprogramowania min. 10 powtórzeń cyklu homogenizacji. 

9. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny. 

10. Zabezpieczenia przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia. 

11. Automatyczny wewnętrzny system bezpieczeństwa: automatyczne zatrzymanie systemu jeżeli 

zostanie wykryty nieprawidłowy poziom ciśnienia, nieprawidłowe zamknięcie pokrywy, 

nieprawidłowa wewnętrzna temperatura lub nieprawidłowa szybkość. 

12. Wymiary maksymalne: szerokość 40 cm x głębokość 55 cm x wysokość 45 cm. 

13. Dodatkowe Wyposażenie: 

1) Uchwyt (holder) na probówki o pojemności 7ml: 

 probówki o pojemności 7ml z kuleczkami, do homogenizacji twardych tkanek – minimum 

100 sztuk, 

 probówki o pojemności 7ml z kuleczkami, do homogenizacji miękkich tkanek - minimum 

100 sztuk. 

14. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące (parametr stanowiący Kryterium nr 2 oceny ofert, zgodnie 

z Rozdz. XVII SWZ) 

 

PAKIET VI 

URZĄDZENIE DO DEKONTAMINACJI 

1. Mobilny system do dekontaminacji pomieszczeń za pomocą gazowej formy nadtlenku wodoru. 

(wykorzystanie suchego czynnika gazowego nie ulegającego skropleniu, który zapewnia rozległą 

penetrację w trudno dostępnych miejscach i nie pozostawia śladów na powierzchniach) 

2. Urządzenie wykorzystujące wodny roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu ≥ 50%. 

3. Sprawność parownika powyżej 50%, potwierdzona badaniami. 

4. Urządzenie przenośne/mobilne o masie nie większej niż 12kg. 

5. Obudowa umożliwiająca bezpieczny transport i przechowywanie urządzenia. 
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6. Automatyczny proces dekontaminacji niedopuszczający do kondensacji gazu poprzez kontrolę i 

utrzymanie parametrów fizycznych poniżej punktu rosy. 

7. Wymiary urządzenia max: szerokość do 60 cm, długość do 50 cm, wysokość do 30 cm. 

8. Dekontaminacja nadtlenkiem wodoru w fazie gazowej podczas całego cyklu bez kondensacji. 

9. Środek biobójczy nie może być domieszkowany żadnymi substancjami dodatkowymi takimi jak 

alkohol, jony metali. 

10. Zastosowany aktywny czynnik nadtlenek wodoru  w fazie gazowej, pozwalający na 

dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą medyczna, sprzętem elektronicznym oraz 

instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, nie powodujący uszkodzenia m. in. ekranów LCD, 

LED i aparatury. 

11. Wysoka redukcja mikroorganizmów na poziomie min. 6 log  lub więcej podczas jednego cyklu. 

12. Menu urządzenia dostępne z poziomu panelu sterowania w języku polskim. 

13. Port komunikacyjny (wejście / wyjście) np.: RJ-45, RS-485 typ D, lub USB. 

14. Konwerter katalityczny, sterowany automatycznie przez urządzenie w celu skrócenia czasu 

napowietrzania (opcjonalnie) 

15. Możliwość wygenerowania raportu z przeprowadzonej dekontaminacji. 

16. Możliwość łączenia się z urządzeniami peryferyjnymi za pomocą WI-FI  i LAN. 

17. Możliwość pełnej walidacji procesu dekontaminacji za pomocą wskaźników testowych 

biologicznych i chemicznych. 

18. Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po procesie dekontaminacji. 

19. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z urządzeniem niezależny detektor do pomiarów 

pozostałości gazów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji. 

20. Możliwość obserwacji procesu dekontaminacji i pracy urządzenia bezprzewodowo z sąsiedniego 

pomieszczenia np. na tablecie lub wskaźniku/pilocie. 

21. Urządzenie posiadające czujniki: 

 czujnik wilgotności względnej,  

 czujnik temperatury, 

 czujnik stężenia, 

 czujnik saturacji względnej. 

22. Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (przy dostawie 

urządzenia). 

23. Oprogramowanie umożliwiające rozbudowę systemu o dodatkowe jednostki połączone w jedną 

sieć w celu jednoczesnej dekontaminacji dużych kubatur. 

24. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy (parametr stanowiący Kryterium nr 2 oceny ofert, zgodnie 

z Rozdz. XVII SWZ). 

 

 


