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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE 

 

Zapytanie ofertowe pn.:  Dostawa 1 próbnika do oceny jakości mikrobiologicznej powietrza 

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 

 
I. Parametry urządzenia obligatoryjne 

 

1.  

Urządzenie do kontrolowanego pod względem 
objętości poboru powietrza w celu oceny jego jakości 
mikrobiologicznej. Urządzenie dostosowane do 

standardowych szalek Petriego (90 mm).  

 

2.  
Urządzenie o wadze do 2,0 kg i wymiarach do: 13,0 
cm ( wys.) x 15,0 cm (szer.) x do 21,0 cm 
(głębokość). 

 

3.  

Urządzenie musi być odporne na uderzenia i być z 
wykonane z tworzywa/plastiku odpornego na 
podstawowe chemiczne środki dezynfekujące (70% 
izopropanol, woda utleniona, 70% etanol, 
czwartorzędowe sole amonowe).  

 

4.  

Ekran do pobierania prób musi wykazywać odporność 
na temperaturę jałowienia tzn. może być jałowiony w 
134°C przez 18 minut (40 razy) lub w temperaturze 
121°C przez 20 minut (200 razy).  

 

5.  
Zasilacz urządzenia spełniający standardy CE *- 
UL/CSA o mocy i częstotliwości: 100-240 VAC +/- 

10% / 47-63 Hz 

 

6.  

Urządzenie musi posiadać możliwość pracy w pozycji 
pionowej lub poziomej i możliwość montażu na 
statywie oraz musi być przystosowane do pracy w 
izolatorach. 

 

7.  Minimalne warunki pracy aparatu: od 0 do 40°C  i od  
0 do 95% wilgotności względnej. 

 

8.  

Aparat powinien posiadać wizualny i dźwiękowy 
sygnał wyczerpania baterii, dźwiękowy sygnał 
zakończenia pobrania próbki oraz możliwość 
pobierania prób o różnej objętości (od 5 do 2000 l) z 
regulacją od 5 do 10 litrów skok co 1 litr i od 10 do 
2000 litrów skok co 10 litrów. Ponadto, możliwość 
zaprogramowania i zapamiętania przynajmniej 
czterech objętości oraz możliwość opóźnienia startu 
(60 min max). 

 

9.  Przepływ 100 l/min (+/- 6,5 litra) i prędkość 
zderzenia cząsteczek o powierzchnię podłoża 20m/s  

 

10.  

Zasilanie 4 godziny ciągłej pracy z wewnętrzną 
baterią ( + 4h z baterią dodatkową) - czas ładowania 
baterii 3 godziny. Wyświetlanie pozostałego czasu 
pracy w formacie godz. : min. 

 

11.  
Urządzenie musi posiadać znaki bezpieczeństwa (CE, 
UL, CSA) i pracować zgodnie ze standardem ISO/DIS 
14698-1.* 

 

12.  

Efektywność biologiczna zgodna z standardem ISO 
14698-1* (potwierdzenie wysokiej efektywności 
zaboru cząstek zawierających komórki bakteryjne o 
zakresie wymiarów 2,1-14 mikronów). 

 

13.  
Kalibracja natężenia przepływu przeprowadzana przez 
LCB z wykorzystaniem aparatury kalibracyjnej 
posiadającej standardy organizacji certyfikujących. 

 



 

14.  

Urządzenie musi być w zestawie składającym się z co 
najmniej: 
- 1 próbnik powietrza 
- 3 ekrany do pobierania prób 
- ładowarki baterii 
- instrukcji obsługi  

 

15.  

W cenie urządzenia musi być zawarta m.in. dostawa 
do laboratorium oraz  pierwsze szkolenie personelu – 
przynajmniej jeden dzień w siedzibie 
użytkownika. 

 

II. Gwarancja 
 

16.  
Gwarancja min. 12 miesiące  

III. Producent  i typ / model proponowanego urządzenia 
 

 

 

*wymienione dokumenty, certyfikaty  należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia 

 

 

 

 

 

……………………………………………………       ………………………………………………… 
(miejscowość, data)       

 (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 


