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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE 

 

Zapytanie ofertowe pn.:  Dostawa komory klimatycznej do hodowli roślin z wytrząsaniem 

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. Komora klimatyczna do hodowli roślin  

 

1.  

Urządzenie musi zapewniać niezawodną, stabilną i 
cichą pracę podczas długotrwałych zastosowań 
wymagających ściśle określonych warunków 

temperatury i oświetlenia; 

 

2.  Urządzenie musi posiadać solidną obudowę z 
malowanej blachy stalowej; 

 

3.  Izolacja termiczna urządzenia musi być wykonana z 
elastycznej pianki poliuretanowej (PUF); 

 

4.  

Urządzenie musi posiadać 1 komorę wewnętrzną 
(hodowlaną) z 3 pełnymi drzwiami zewnętrznymi oraz 
1 szklanymi drzwiami wewnętrznymi ograniczającymi 
wymianę powietrza z otoczeniem; 

 

5.  

Komora wewnętrzna urządzenia musi być wykonana 
ze stali nierdzewnej i wyposażona w minimum 5 
stalowych, powlekanych PE, ażurowych półek; 
Położenie półek musi być regulowane; Maksymalne 
obciążenie każdej półki przy równomiernym 
obciążeniu całej jej powierzchni nie może być 

mniejsze niż 25 kg; 

 

6.  Pojemność użytkowa komory wewnętrznej urządzenia 
musi wynosić 290 l ± 10 l; 

 

7.  

Komora wewnętrzna urządzenia musi być oświetlana 
za pomocą co najmniej 15 świetlówek 
fluorescencyjnych o mocy 40 W każda, 

zainstalowanych w drzwiach zewnętrznych (głównych) 
oraz w uchylnych skrzydłach bocznych (po 5 
świetlówek na każdą stronę); 

 

8.  
Wraz z urządzeniem musi zostać dodatkowo 
dostarczonych 5 oryginalnych świetlówek zapasowych 
o specyfikacji zgodnej z fabryczną; 

 

9.  

Urządzenie musi zapewniać regulację natężenia 
oświetlenia w minimalnym zakresie od 0 do 20 000 
lux z 5-stopniową nastawą poziomu intensywności 
światła oraz możliwością jego całkowitego wyłączenia; 

 

10.  

Urządzenie musi posiadać wymuszony obieg 
powietrza – wbudowany, cichy, termoodporny 
wentylator zapewniający precyzyjny rozkład 
temperatury wewnątrz komory; 

 

11.  
Urządzenie musi utrzymywać temperaturę niezależnie 

od temperatury otoczenia – musi być wyposażone 
zarówno w system grzewczy jak i chłodzący; 

 

12.  

Urządzenie musi zapewniać regulację temperatury 
inkubacji w minimalnym zakresie od 0°C do 50°C przy 
wyłączonym oświetleniu oraz od 10°C do 50°C przy 
włączonym oświetleniu; Urządzenie musi 
gwarantować wewnątrz komory stabilność 
temperatury nie gorszą niż ±0,3°C w 25oC oraz 
jednorodność temperatury nie gorszą niż ±1,0°C przy 
wyłączonym oświetleniu i ±2,5°C przy włączonym 
oświetleniu; 

 



 

13.  

Sterowanie oświetleniem, temperaturą i czasem pracy 
urządzenia musi odbywać się za pomocą 
mikroprocesorowego sterownika PID z graficznym 
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o regulowanym 
kontraście oraz klawiaturę  numeryczną wyposażoną 
w przyciski umożliwiające szybkie wprowadzanie 
parametrów pracy; 

 

14.  

Urządzenie musi dawać możliwość m. in. 
zapamiętania minimum 10 dowolnych programów 
użytkownika, konstruowania programów 
zawierających minimum 12 zmian parametrów 
(temperatury i światła w czasie), cyklicznego 
powtarzania nastawionego programu (do minimum 95 
cykli lub w nieskończoność), łączenia programów w 
sekwencje, nastawianie dnia i godziny startu 
programu, kalibracji temperatury przez Użytkownika, 
podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas 
pracy urządzenia, kontroli czasu pracy przez 
czasomierz niezależny (z minimalnym zakresem 
nastawy czasu od 1 minuty do 99 minut i 59 sekund) 
lub zegar czasu rzeczywistego (symulacja dobowa z 
zastosowaniem zegara 24-godzinnego), graficznego 
odwzorowania parametrów pracy i przebiegu 
programu, blokady klawiatury panelu sterowania przy 
pomocy hasła zabezpieczająca przed nieautoryzowaną 
zmianą parametrów, automatycznej diagnostyki do 
samodzielnej identyfikacji przyczyn usterek; 

 

15.  

Urządzenie musi posiadać sygnalizację alarmową m. 
in. zaniku napięcia, przekroczenia zadanej 
temperatury, odchylenia od zadanej temperatury z 
możliwością samodzielnej regulacji temperatur 
granicznych w minimalnym zakresie od ±1.0°C do 
±5.0°C oraz niedomknięcia drzwi z możliwością 
regulacji czasu zwłoki w minimalnym zakresie od 0 do 
15 minut; 

 

16.  Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznego i 
ręcznego rozmrażania; 

 

17.  
Urządzenie musi mieć otwór o średnicy minimum 40 
mm do wprowadzenia zewnętrznego czujnika 
temperatury; 

 

18.  Urządzenie musi być wyposażone w samonastawne 
kółka do łatwego przemieszczania; 

 

19.  Urządzenie musi mieć możliwość doposażenia w 
interfejs do komunikacji z komputerem typu PC; 

 

20.  

Urządzenie musi być przystosowane do pracy przy 
napięciu elektrycznym 220-240 V i częstotliwości 50-
60 Hz; Urządzenie musi być zaopatrzone w przewód 
(kabel) zasilający z wtyczką typu europejskiego; 

 

21.  Do urządzenia musi być załączona instrukcja obsługi 
w języku polskim; 

 

22.  
Do oferty musi być załączona karta katalogowa 
producenta potwierdzająca spełnienie wymagań 
dotyczących parametrów urządzenia; 

 

23.  

Urządzenie musi posiadać zgodność z CE wystawioną 
przez niezależną jednostkę lub deklarację zgodności z 
CE wystawioną przez producenta urządzenia, a w 
przypadku wyrobów medycznych dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679); 

 

24.  

Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, 
wniesienie, instalacja i obsługa gwarancyjna oraz 
szkolenie pracowników z obsługi urządzenia muszą 
być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia; 

 

II. Gwarancja 
 

25.  
Gwarancja min. 24 miesiące  

III. Producent  i typ / model proponowanego urządzenia 
 



 

 

 

 

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 

 

I. Wytrząsarka  (kompatybilna z wyżej opisaną komorą klimatyczną) 

 

1.  Urządzenie musi zapewniać niezawodną, stabilną i 
cichą pracę podczas długotrwałych zastosowań; 

 

2.  Urządzenie musi posiadać solidną, metalową 
obudowę; 

 

3.  

Urządzenie musi być wyposażone w uniwersalną, 
płaską platformę z uchwytami na dwóch poziomach, 
minimum 4 regulowanymi (ruchomymi) rolkami do 
mocowania naczyń o różnej pojemności i kształcie 
oraz matą antypoślizgową; 

 

4.  
Urządzenie musi mieć możliwość obciążenia platformy 
do co najmniej 8 kg, jednak maksymalna waga 
obciążonego urządzenia nie może przekroczyć 25 kg; 

 

5.  

Urządzenie musi posiadać elektroniczny mechanizm 
zapewniający jednostajny ruch (jednakową amplitudę 
rotacji) na całej powierzchni platformy (wytrząsanie), 
automatyczne równoważenie ładunku oraz kontrolę 
prędkości i czasu wytrząsania; 

 

6.  

Urządzenie musi generować następujące rodzaje 
ruchu: orbitalny, postępowo zwrotny i wibracyjny z 
możliwością nastawienia poszczególnych rodzajów 
ruchów osobno, parami lub sekwencyjnie (po kolei) w 
powtarzających się po sobie cyklach czasowych; 

 

7.  Urządzenie musi zapewniać ruch platformy w 
poziomie w zakresie maksymalnie 20 mm; 

 

8.  
Urządzenie musi zapewniać regulację prędkości 
wytrząsania w minimalnym zakresie od 20 do 250 
obr./min. z nastawą co maksymalnie 5 obr./min.; 

 

9.  

Urządzenie musi zapewniać regulację czasu 
wytrząsania w minimalnym zakresie od 1 min. do 96 

godz. z nastawą co maksymalnie 1 min., a także 
posiadać funkcję pracy ciągłej przez nie mniej niż 7 
dób; 

 

10.  

Urządzenie musi posiadać podświetlany, cyfrowy 
wyświetlacz (ekran) typu LCD pokazujący informację 
o nastawionych parametrach pracy oraz przyciski do 
zmiany tych parametrów; 

 

11.  

Urządzenie musi bezawaryjnie pracować w 
minimalnym zakresie temperatury otoczenia od 4°C 
do 40°C (praca w chłodni, inkubatorach, szafach 
termostatycznych); 

 

12.  

Wymiary urządzenia wraz z platformą muszą być 
kompatybilne z wymiarami użytkowymi opisywanej 
powyżej komory klimatycznej do hodowli roślin 
(wytrząsarka wraz z platformą nie może być większa 
ani dużo mniejsza od dostępnej przestrzeni po 
postawieniu jej na półce w komorze wewnętrznej 
komory klimatycznej); 

 

13.  

Urządzenie musi być przystosowane do pracy przy 
napięciu elektrycznym 220-240 V  i częstotliwości 50-
60 Hz; Urządzenie musi być zaopatrzone w przewód 
(kabel) zasilający z wtyczką typu europejskiego; 

 

14.  Do urządzenia musi być załączona instrukcja obsługi 
w języku polskim; 

 



 

15.  
Do oferty musi być załączona karta katalogowa 
producenta potwierdzająca spełnienie wymagań 
dotyczących parametrów urządzenia; 

 

16.  

Urządzenie musi posiadać zgodność z CE wystawioną 
przez niezależną jednostkę lub deklarację zgodności z 
CE wystawioną przez producenta urządzenia, a w 
przypadku wyrobów medycznych dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679); 

 

17.  

Dostawa, ubezpieczenie na czas 
transportu, wniesienie i obsługa gwarancyjna 
urządzenia muszą być wliczone w cenę przedmiotu 
zamówienia; 

 

II. Gwarancja 
 

18.  
Gwarancja min. 24 miesiące  

III. Producent  i typ / model proponowanego urządzenia 
 

 

 

 

 

 

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

 (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 


