
WNB.2710.13.2020.AM; załącznik nr 2 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE 

 

Zapytanie ofertowe pn.:  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: mikro-wirówki, termowytrząsarki 

(termomiksera) z blokiem grzejnym na mikroprobówki, trzech (3) mini-wytrząsarek (Vortex), dwóch (2) 

mieszadeł magnetycznych 

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. Mikro-wirówka 1szt. 

1.  
- Urządzenie musi zapewniać niezawodną, stabilną i 
cichą pracę podczas długotrwałych zastosowań w 
laboratorium biologii molekularnej; 

 

2.  
- Urządzenie musi zapewniać możliwość wirowania 
prób o łącznej objętości nie mniejszej niż 36 ml (przy 
zastosowaniu odpowiedniego rotora); 

 

3.  

- Maksymalna prędkość obrotowa (RPM) urządzenia 
musi wynosić co najmniej 14000 obr./min., natomiast 
maksymalne przyspieszenie (RCF) co najmniej 16500 
x g (przy zastosowaniu odpowiedniego rotora), z 
możliwością nastawy obu prędkości co maksymalnie 
100 obr./min. lub 100 x g; Czas rozpędzania 
urządzenia od zera do prędkości maksymalnej 
powinien być nie dłuższy niż 16 sekund, natomiast 
czas hamowania z maksymalnej prędkości obrotów do 
zera nie dłuższy niż 18 sekund; Urządzenie musi być 
wyposażone w przełącznik między prędkością 
(obr./min) i przyspieszeniem (RCF); 

 

4.  

- Urządzenie musi bezawaryjnie pracować w 
temperaturze otoczenia, nie musi jednak posiadać 
regulacji (nastawy) temperatury wirowania (w tym 
systemu chłodzenia), chociaż musi zapewniać niski 
poziom ogrzewania próbek podczas wirowania; 

 

5.  

- Urządzenie musi zapewniać regulację czasu 
wirowania w minimalnym zakresie od 30 s do 9 h 59 

min.; Urządzenie musi również posiadać funkcję 
szybkiego (krótkiego) zwirowania uruchamianą za 
pomocą dedykowanego przycisku na panelu 
sterowania oraz funkcję wirowania (pracy) ciągłego(-
łej); 

 

6.  
- Urządzenie musi posiadać podświetlany, cyfrowy 
wyświetlacz (ekran) typu LCD pokazujący informację 
o nastawionych parametrach pracy; 

 

7.  
- Sterowanie pracą urządzenia musi odbywać się za 
pomocą przycisków funkcyjnych oraz pokręteł do 
nastawiania czasu i prędkości wirowania; 

 

8.  

- Pokrywa urządzenia musi być otwierana za pomocą 
dedykowanego przycisku na panelu sterowania, ale 
także automatycznie zwalniana po zakończeniu 
wirowania; 

 



 

9.  

- Urządzenie musi być wyposażone w kompatybilny 
rotor stałokątowy o kącie nachylenia probówek nie 
większym niż 45°; Rotor musi być wykonany z 
lekkiego materiału odpornego na zmęczenie 
mechaniczne oraz na środki chemiczne (korozję 
mechaniczną i chemiczną); Rotor musi być 
zaopatrzony w aluminiową, aerozoloszczelną pokrywę 
z systemem szybkiego, łatwego i ergonomicznego 
zamykania; Rotor musi mieścić co najmniej 18 
stożkowych mikroprobówek typu Eppendorf o 
pojemności 2 ml, wysokości 50 mm i średnicy 11 mm, 
a także kolumienek wirówkowych i probówek mini-
preparacyjnych; Rotor musi mieć możliwość 
wirowania prób z maksymalną prędkością obrotową 
(RPM) i maksymalnym przyspieszeniem (RCF) 
wynoszącym odpowiednio nie mniej niż 14000 
obr./min. i 16500 x g; Rotor musi być 
autoklawowalny w temperaturze 121oC; 

 

10.  - Wymiary zewnętrzne urządzenia (głęb. x szer. x 
wys.) nie mogą być większe niż 300 x 210 x 210 mm; 

 

11.  

- 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; 

 

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

 

13.  
- Do oferty musi być załączona karta katalogowa 
producenta potwierdzająca spełnienie wymagań 
dotyczących parametrów urządzenia; 

 

14.  

- 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); 

 

15.  
- Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczony 
certyfikat potwierdzający zgodność z dyrektywą 
98/79/EC (IVD z ang. In Vitro Diagnostic); 

 

16.  
Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, 
wniesienie oraz obsługa gwarancyjna urządzenia 
muszą być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia; 

 

II. Gwarancja 
 

17.  
Gwarancja min. 12 miesięcy  

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. Termowytrząsarka (Termomikser) z blokiem grzejnym na mikroprobówki 1 szt. 

 

1.  

- Urządzenie musi zapewniać niezawodną, stabilną i 
cichą pracę podczas długotrwałych zastosowań w 
laboratorium biologii molekularnej wymagających 
ściśle określonych warunków temperatury; 

 

2.  
- Urządzenie musi być wyposażone w blok grzejny na 
minimum 24 probówki typu Eppendorf o pojemności 
1,5 ml; 

 

3.  
- Urządzenie musi posiadać możliwość zamontowania 
różnych bloków grzejnych oraz ich szybkiej i łatwej 
wymiany bez użycia narzędzi; 

 

4.  
- Urządzenie musi posiadać mechanizm zapewniający 
jednostajny i intensywny ruch bloku (wytrząsanie) 
oraz kontrolę temperatury i czasu inkubacji prób; 

 

5.  
- Urządzenie musi mieć możliwość ustawienia funkcji 
ogrzewania / chłodzenia i mieszania (wytrząsania) 
prób równocześnie jak i niezależnie od siebie; 

 

6.  - Urządzenie musi zapewniać ruch orbitalny bloku 
grzejnego w zakresie maksymalnie 2 mm; 

 

7.  

- Urządzenie musi zapewniać regulację prędkości 
wytrząsania w minimalnym zakresie od 250 do 1400 
obr./min. z nastawą co maksymalnie 10 obr./min.; 
Urządzenie powinno szybko osiągać zadaną prędkość 
mieszania i utrzymywać jednakową amplitudę rotacji 
w całym bloku; 

 

8.  

- Urządzenie musi zapewniać regulację temperatury 
inkubacji w minimalnym zakresie od 4°C do 100°C z 
nastawą co maksymalnie 0,1°C; Urządzenie powinno 
gwarantować stabilność utrzymania zaprogramowanej 
temperatury jednolicie w całym bloku na poziomie 
±0,1oC; 

 

9.  
- Urządzenie musi posiadać zdolność kontroli 
temperatury w zakresie od minimalnie 15°C poniżej 
temperatury otoczenia do co najmniej 100°C; 

 

10.  

- Urządzenie musi zapewniać dokładność 
utrzymywania temperatury w bloku w zakresie 
maksymalnie 0,6oC przy 4oC, 0,1oC przy 37oC i 

0,3oC przy 100oC; 

 

11.  

- Średnia prędkość ogrzewania od 25°C do 100°C 
powinna wynosić minimum 5°C/min., natomiast 

chłodzenia od 100°C do 25°C – minimum 5°C/min., a 
od 25°C do 4°C – minimum 1,8°C/min.; 

 

12.  

- Urządzenie musi mieć zainstalowaną funkcję 
kalibracji temperatury o ±6% wybranej temperatury 
w celu wyrównania różnic w termicznym behawiorze 
probówek różnych producentów; 

 

13.  

- Urządzenie musi zapewniać regulację czasu pracy w 
minimalnym zakresie od 1 min. do 96 godz. z 
nastawą co maksymalnie 1 min., kontrolowaną za 
pomocą cyfrowego zegara (timera) z funkcją auto-
wyłączania i alarmem dźwiękowym; Musi również 
występować możliwość ustawienia urządzenia w 
trybie pracy „non-stop” przez nie krócej niż 7 dób; 

 

14.  

- Urządzenie musi posiadać podświetlany, cyfrowy 
wyświetlacz (ekran) typu LCD pokazujący informację 
o nastawionych i rzeczywistych parametrach pracy 
(temperatura, prędkość i czas); 

 



 

15.  

- Sterowanie mikroprocesorowe pracą urządzenia 
musi odbywać się za pomocą przycisków funkcyjnych 
znajdujących się na membranowym panelu 
sterującym (klawiaturze) odpornym(-nej) na zalanie; 

 

16.  

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

 

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

 

18.  
- Do oferty musi być załączona karta katalogowa 
producenta potwierdzająca spełnienie wymagań 
dotyczących parametrów urządzenia; 

 

19.  

- 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); 

 

20.  
- Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, 
wniesienie oraz obsługa gwarancyjna urządzenia 
muszą być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia; 

 

II. Gwarancja 
 

21.  
Gwarancja min. 12 miesięcy  

III. Producent  i typ / model proponowanego urządzenia 
 

 

 

 

 

 

tab. 1.3 

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. Mini-wytrząsarka (Vortex) 3 szt. 

1.  
- Urządzenie musi zapewniać niezawodną, stabilną i 
cichą pracę podczas długotrwałych zastosowań w 
laboratorium biologii molekularnej; 

 

2.  
- Urządzenie musi posiadać solidną obudowę;  

3.  

- Urządzenie musi posiadać gumowe nóżki, 
przyssawki lub innego rodzaju antypoślizgową 
powierzchnię na spodzie redukującą wibracje i 
zapobiegającą przesuwaniu się w trakcie pracy; 

 

4.  

- Urządzenie musi zapewniać możliwość wytrząsania 
prób w różnych probówkach typu Falcon o pojemności 
do 50 ml, różnych probówkach typu Eppendorf, 
mikropłytkach, a także niewielkich kolbach szklanych 
(za pomocą specjalnych, wymiennych nakładek, 
platform i mocowania do kolb stożkowych i 
okrągłych); 

 



 

5.  - Maksymalne obciążenie urządzenia nie może być 
mniejsze niż 0,4 kg (z przystawką); 

 

6.  
- Urządzenie musi być wyposażone w standardową 
(uniwersalną), gumową nakładkę (czapka typu „pop-
off”) do wytrząsania pojedynczych probówek; 

 

7.  

- Urządzenie musi zapewniać ruch orbitalny w 
zakresie maksymalnie 4 mm; Urządzenie musi 
generować okrężny ruch mieszania (wytrząsania) w 
sposób zapobiegający rozlewaniu; 

 

8.  

- Urządzenie musi zapewniać regulację prędkości 
wytrząsania w minimalnym zakresie od 500 do 2500 
obr./min. z płynną nastawą za pomocą pokrętła w 
skali 0-6; 

 

9.  

- Urządzenie musi być wyposażone w 3-pozycyjny 
przełącznik umożliwiający nastawienie trybu 
wytrząsania ciągłego („hands-free”) lub pulsacyjnego 
(„touch-on”), aktywowanego przez naciśnięcie 
nakładki probówką; 

 

10.  

- Musi istnieć możliwość używania urządzenia w 
chłodnym pomieszczeniu lub inkubatorze 
(dopuszczalna temperatura otoczenia od maksymalnie 
5 do minimalnie 40°C); 

 

11.  
- Waga urządzenia nie może być mniejsza niż 3,5 kg;  

12.  

- Urządzenie musi być przystosowane do pracy przy 
napięciu elektrycznym 220-240 V i częstotliwości 50-
60 Hz; Urządzenie musi być zaopatrzone w zasilacz i 
przewód (kabel) zasilający z wtyczką typu 
europejskiego; Urządzenie musi mieć wbudowane 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy ochrony wg 
DIN EN 60529 – IP 21; 

 

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

 

14.  
- Do oferty musi być załączona karta katalogowa 
producenta potwierdzająca spełnienie wymagań 
dotyczących parametrów urządzenia; 

 

15.  

- 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); 

 

16.  
- Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, 
wniesienie oraz obsługa gwarancyjna urządzenia 
muszą być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia; 

 

II. Gwarancja 
 

17.  
Gwarancja min. 12 miesięcy  

III. Producent  i typ / model proponowanego urządzenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

tab. 1.4 

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. Mieszadło magnetyczne 2 szt. 

1.  
- Urządzenie musi zapewniać niezawodną, stabilną i 
cichą pracę podczas długotrwałych zastosowań w 
laboratorium biologii molekularnej; 

 

2.  
- Urządzenie musi posiadać solidną obudowę;  

3.  

- Urządzenie musi zapewniać możliwość mieszania 
prób w różnych naczyniach o objętości do minimalnie 
15 l (za pomocą specjalnych, wymiennych podstawek, 
bloków, wkładek do kolb stożkowych i okrągłych); 

 

4.  

- W celu skutecznego mieszania urządzenie musi 
generować wystarczająco silne pole magnetyczne o 
długości dipola magnetycznego w minimalnym 
zakresie od 20 do 80 mm; 

 

5.  - Urządzenie musi posiadać funkcję ogrzewania o 
mocy grzewczej nie mniejszej niż 600 W; 

 

6.  
- Źródłem grzania w urządzeniu musi płyta grzejna ze 
stali nierdzewnej o średnicy roboczej nie mniejszej niż 
135 mm; 

 

7.  
- Urządzenie musi zapewniać regulację temperatury 
ogrzewania w minimalnym zakresie od 50 do 320°C z 
płynną nastawą za pomocą pokrętła; 

 

8.  
- Urządzenie musi zapewniać regulację temperatury 
bezpieczeństwa w minimalnym zakresie od 100 do 
360°C; 

 

9.  
- Urządzenie musi zapewniać regulację prędkości 
mieszania w minimalnym zakresie od 100 do 2000 
obr./min. z płynną nastawą za pomocą pokrętła; 

 

10.  
- Urządzenie musi posiadać odpowiednie przyłącze 
umożliwiające podłączenie elektronicznego 
termometru stykowego; 

 

11.  

- W komplecie z urządzeniem muszą zostać 
dostarczone: 

 co najmniej 1 odpowiedni gwint pod kolumnę 
statywu; 

 co najmniej 3 mieszadła magnetyczne różnej 
wielkości; 

 co najmniej 1 powłoka ochronna; 

 

12.  

- Musi istnieć możliwość używania urządzenia w 
chłodnym pomieszczeniu lub inkubatorze 
(dopuszczalna temperatura otoczenia od maksymalnie 
5 do minimalnie 40°C); 

 

13.  

- Urządzenie musi być przystosowane do pracy przy 
napięciu elektrycznym 220-240 V i częstotliwości 50-
60 Hz; Urządzenie musi być zaopatrzone w zasilacz i 
przewód (kabel) zasilający z wtyczką typu 
europejskiego; Urządzenie musi mieć wbudowane 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy ochrony wg 
DIN EN 60529 – IP 21; 

 

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 oraz obsługa gwarancyjna urządzenia 
muszą być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia; 

 

II. Gwarancja 
 

18.  
Gwarancja min. 12 miesięcy  

III. Producent  i typ / model proponowanego urządzenia 
 

 

 

 

 

 

 

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

 (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 


