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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE 

 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.:  

Dostawa aparatury laboratoryjnej: 

1. komory do pracy sterylnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem oraz 

2. kapilarnego cytometru przepływowego ze wzmocnionym laserem z wyposażeniem 

do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu 

 

Dostawa komory do pracy sterylnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem 

tab. 1.1 

LP. 

 
Minimalne parametry wymagane 

Parametry oferowane 

(wypełnia Oferent) 

 

Wykonawca winien jest potwierdzić parametry 

wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie 

w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub 

„zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku 

parametrów lub funkcji innych należy je 
podać/opisać. 

A 
B C 

 

Parametry techniczne  

 

1.  

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa 

mikrobiologicznego, zgodna z normą PN-EN 12469: 2002. 

Zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez 

niezależną jednostkę certyfikującą. 

 

 

Elementy konstrukcyjne, podstawowe  dane techniczne 

 

2.  

wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej 
klasy 0H18 (DIN 1.4301) w konstrukcji bezszwowej z 
zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę 

powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji 

 

3.  misa ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym 
pozwalająca na zbieranie rozlanych cieczy 

 

4.  dwa filtry absolutne HEPA o skuteczności min. 99,995% dla 
cząsteczek ≥ 0,3um  

 

5.  układ recyrkulacji powietrza 30/70 % (powietrze usuwane / 
powietrze w recyrkulacji) 

 

6.  
szerokość obszaru roboczego minimum 1200 mm  

7.  
głębokość transportowa maksymalnie 800 mm   

8.  
maksymalna szerokość zewnętrzna komory 1290 mm 
(maksymalna przeznaczona na urządzenie przestrzeń w 
laboratorium) 

 

9.  
wysokość otworu roboczego komory minimum 200 mm  

10.  konstrukcja komory umożliwiająca obustronne mycie 

szyby frontowej zamykającej obszar pracy 
 

11.  
program umożliwiający otwarcie pokrywy przedniej wraz 

z szybą frontową, co umożliwia całkowity dostęp do 

wewnętrznej powierzchni szyby 

 

12.  otwarcie pokrywy wspomagane wbudowanymi 

siłownikami 
 

13.  

V kształtny wlot powietrza na kurtynie powietrza - 

zmniejsza ryzyko zablokowania kurtyny poprzez 

ramiona oraz eliminuje konieczność stosowania 

dodatkowych podłokietników 

 



 

14.  
boki komory przeszklone   

15.  
przyłącza do gazów umieszczone na górze komory – 

możliwość przysunięcia komory do ścian i innego 

wyposażenia laboratorium 

 

16.  
podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości 

obszaru roboczego wykonany w całości ze stali 

nierdzewnej 

 

17.  szyba frontowa poruszana elektrycznie i umieszczona 

pod kątem w stosunku do blatu roboczego 
 

18.  komora wyposażona w max trzy silniki typu EC 

(elektronicznie komutowane)  
 

19.  lampa UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej 

części obszaru roboczego od strony przedniej  
 

20.  źródło światła białego, bezcieniowe, min. 1000 lux  

świetlówki umieszczone poza obszarem roboczym 
 

21.  
pobór energii elektrycznej przy znamionowych roboczych 
parametrach pracy komory z włączonym oświetleniem poniżej 
200 W 

 

22.  

urządzenie wyposażone w sondy przepływu powietrza 
sterujące pracą wentylatorów (auto kompensacja prędkości 
przepływu powietrza w komorze i na wylocie w stosunku do 
zmieniających się warunków pracy np. w wyniku stopniowego 
zapychania się filtrów) 

 

 

Wyposażenie 

 

23.  
blat roboczy pełny, nie dzielony, wyjmowany  

24.  
zawór gazu palnego oraz zawór do podłączenia próżni 

zamontowany na tylnej ścianie obszaru roboczego z 

prawej strony 

 

25.  stelaż pod komorę z profili zamkniętych z możliwością regulacji 
wysokości  pomiędzy 720 – 750 mm 

 

26.  sterownik urządzenia wyposażony w program umożliwiający 
przeprowadzenie dekontaminacji komory 

 

27.  

złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym 
miejscu, umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do 
zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez 
autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM 

 

28.  

moduł do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez 
autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM z 
funkcją wykrycia powodu ewentualnej usterki oraz jego 
natychmiastowego usunięcia 

 

29.  
minimum trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy   

30.  dodatkowy filtr ze stali nierdzewnej umieszczony pod 

blatem roboczym  
 

31.  port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów 

HEPA 
 

 

Sterowanie, oprogramowanie, kontrola  parametrów 
 

32.  
sterowanie mikroprocesorowe za pomocą 

dedykowanego sterownika z panelem kontrolnym z 

klawiaturą membranową  

 



 

33.  

panel kontrolny z graficznym wyświetlaczem LCD z 
dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi: 
-ruch szyby frontowej góra /dół 
-włącz/ wyłącz oświetlenie 
-włącz/wyłącz  lampę UV 
-włącz/wyłącz wentylatory 
-włącz/wyłącz prędkość wentylatorów na 100% mocy 
Aktywacja załączenia określonej funkcji sygnalizowana 
wizualnie poprzez podświetlenie przypisanego klawisza 
funkcyjnego 

 

34.  

komunikaty informacyjne: 

-prędkość przepływu powietrza w obszarze pracy 

skierowanym pionowo w dół  [m/s] 

-prędkość przepływu w barierze powietrznej [m/s] 

 

35.  
alarmy wizualne nieprawidłowej pozycji okna, odstępstw 

od bezpiecznych parametrów pracy, informacja o rodzaju 

alarmu wyświetlana na ekranie sterownika 

 

36.  

sygnalizacja przerwanego procesu sterylizacji z powodu: 
1. przerwania przez użytkownika:  
- zatrzymanie z panelu sterowania  
- otwarcie okna 
2. niezależnego od użytkownika:  
-zanik napięcia zasilania 

 

37.  wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z 

funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany 
 

38.  
komunikaty procentowego zużycia lampy UV  

39.  
graficzny wskaźnik stanu zużycia filtrów HEPA  

40.  
komunikaty procentowego zużycia filtrów HEPA  

41.  nawigacja po menu za pomocą pokrętła z funkcją wyboru 

funkcji 
 

42.  

minimum 4 programy pracy komory w tym 3 programy 
użytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy 
oraz jeden program czyszczący o parametrach 
predefiniowanych fabrycznie, umożliwiający bezpieczną 
konserwację / czyszczenie wnętrza komory 

 

43.  zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV 

przy podniesionej szybie frontowej  
 

44.  możliwość zaprogramowania opóźnienia włączenia lampy 

UV oraz czasu jej pracy 
 

45.  
szybka aktywacja sterylizacji UV poprzez kilkusekundowe 

przytrzymania klawisza funkcyjnego z poziomu trybu 

uśpienia (stand-by) 

 

46.  

tryby pracy specjalne: 
-tryb pracy utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości 
do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii do 
max 75 W i redukcji głośności do poziomu max 37 dB 
-tryb uśpienia (stand-by) 

 

47.  
zegar czasu rzeczywistego oraz data  

48.  
możliwość ustawienia kontrastu wyświetlacza  

49.  
sterowanie zewnętrznym wentylatorem wyciągowym  

50.  
port komunikacyjny RS-485, który umożliwia spięcie kilku 
komór w jedną magistralę by centralnie gromadzić informacje 
o ich pracy i alarmach. 

 

51.  możliwość aktualizacji oprogramowania sterującego 

pracą komory poprzez złącze USB 
 

52.  
sterowanie mikroprocesorowe za pomocą 

dedykowanego sterownika z panelem kontrolnym z 

klawiaturą membranową  

 



 

Wymagane certyfikaty, gwarancja 

53.  
certyfikat CE – dołączyć do oferty   

54.  
certyfikat potwierdzający zgodność komory z normą PN-EN 
12469: 2002 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą 
- dołączyć do oferty  

 

55.  
Gwarancja min. 24 miesiące  

Inne 

56.  Oferowana komora laminarna musi być fabrycznie nowa, 
wyprodukowana co najmniej w 2018 roku. 

 

57.  
Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją komory 

laminarnej i przeszkoleniem personelu Zamawiającego 
(zespołu korzystającego z urządzenia – co najmniej 8 osób) 

 

58.  
Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim mają 
obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego 
użytkowania i obsługi komory laminarnej przez użytkownika. 

 

59.  

Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym 
instalacji, uruchomienia, testowania i przeszkolenia personelu 
Zamawiającego nie później niż do 21 dni od dnia zawarcia 
umowy 

 

Producent i typ / model proponowanego urządzenia 

 

 

 
 
 
 
 
……………………………………………………       ………………………………………………… 
(miejscowość, data)    (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE 

 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.:  

Dostawa aparatury laboratoryjnej: 

1. komory do pracy sterylnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem oraz 

2. kapilarnego cytometru przepływowego ze wzmocnionym laserem z wyposażeniem 

do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego  

znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu 

 
Dostawa kapilarnego cytometru przepływowego ze wzmocnionym laserem z wyposażeniem  

tab. 1.2 

LP. 

 
Minimalne parametry wymagane 

 

Parametry oferowane 

(wypełnia Oferent) 
 

Wykonawca winien jest potwierdzić 

parametry wymagane przez Zamawiającego 

przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” 

lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” 

oraz w przypadku parametrów lub funkcji 

innych należy je podać/opisać. 

A 
B C 

 

Parametry techniczne  

 

1.  

Kapilarny cytometr przepływowy umożliwiający detekcję 3 kolorów 

oraz detekcję światła rozproszonego (FSC - przedni detektor światła 

rozproszonego i SSC – tylny detektor światła rozproszonego) w celu 

uzyskania informacji odpowiednio o  względnej wielkości komórek 

(FCS) oraz wielkości i gęstości ziarnistości w cytoplazmie (SSC). 

Urządzenie musi być wyposażone w laser o zwiększonej mocy co 

najmniej (150 mW). 

 

2.  

Wymiary urządzenia (w mm) nie większe niż: 

Max 470 x 230 x 450 

Waga nie większa niż: 17 kg 

 

3.  

Czułość co najmniej;  

<100 MESF (FITC), <50 MESF (PE), <150 MESF (PE-Cy5),   

Precyzja co najmniej: 

<4% CV for CEN  
  

 

4.  
laser niebieski: 488 nm (150 mW) 

 

5.  

 Zielony 525/30 nm;  

 Żółty: 583/26 nm;  

 Czerwony: 695/50 nm,  

FSC, SSC 

 

6.  
System musi umożliwić płynną, manualną zmianę napięcia na 

detektorach w celu optymalnego ustawienia siły sygnału  

7.  
Sposób dostarczania próbek:  

Podajnik probówek o pojemności 1,5 ml  

8.  

Niezintegrowany z urządzeniem komputer typu laptop: Dell™ 

laptop z systemem operacyjnym Windows 7 Ultimate, zawierający 

Microsoft Excel.  

Minimalna konfiguracja:  Intel Core i5-3210M processor (2.5 GHz, 

3M cache); 4 GB, DDR3-1600 MHz SDRAM; 320 GB dysk twardy; 2 

porty USB 

 

9.  

 sterujące automatycznie włączaniem i wyłączaniem systemu 

 umożliwiające przenoszenie plików z danymi do komercyjnych 

programów do analizy takich jak: Excel, CellQuest, ModFit, 

MultiCycle i WinMDI 

 umożliwiające monitorowanie parametrów pracy systemu  

 umożliwiające generowanie krzywych IC50/EC50 z 

 



 

wykorzystaniem przygotowanej do tego celu aplikacji  

 umożliwiające „heat-map” do 6 parametrów jednocześnie z 

wykorzystaniem przygotowanej do tego celu aplikacji  

 umożliwiające przeprowadzenie kompensacji post akwizycyjnej 

 Oprogramowanie zainstalowane na komputerze sterującym 

systemem+ 3 dodatkowe licencje 

10.  
 minimalna objętość badanej próby– 150 ul w probówce 

 minimalna gęstość komórek do analizy –  10 komórek/ul  

 możliwość analizy komórek w zakresie wielkości 0,2 -60 µm 

 

11.  

 system nie wymaga stosowania płynów osłonowych 

 szybkość przepływu próby w zakresie co najmniej: 7 µl/min do 

70 µl/min 

 możliwość wymiany kapilary z komorą pomiarową samodzielnie 

przez użytkownika, bez potrzeby późniejszej kalibracji 

urządzenia 

 system generuje < 50 ml odpadów, przez 8 godzin ciągłej 

pracy 

 bezpośredni pomiar stężenia komórek w dowolnej objętości 

próby bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników 

wzorcowych 

 

12.  

 Zestaw odczynników do weryfikacji poprawności pracy 
urządzenia 

 Odczynnik do płukania urządzenia co najmniej x3 
 Wymienne kapilary – co najmniej 3 sztuki 

 

Gwarancja 

13.  
Gwarancja min. 12 miesiące  

Producent i typ / model proponowanego urządzenia 

 

 

 
 
 

……………………………………………………       ………………………………………………… 
(miejscowość, data)    (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 
 


