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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, sprzętu i aparatury badawczej fabrycznie 

nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych o wymaganych minimalnych parametrach 

technicznych zgodnych ze specyfikacją. 

(Poszczególne pakiety odpowiadają odrębnym częściom zamówienia) 

Pakiet nr 1 - Aparat do elektroforezy poziomej z zasilaczem– 1 sztuka 

Wyposażenie: 

- tacki na żel: o wym. 20x10, 20x20, 

- 2 grzebienie na 20 próbek (grubość 1 mm), 

- przegrody do wylewania żeli, 

- elementy ułatwiające noszenie próbek. 

Zasilacz: 

- możliwość podłączenia min. 5 aparatów do elektroforezy równocześnie, 

- ekran o przekątnej min. 2,4 cala, 

- możliwość zapisu min. 29 programów do 6 kroków, 

- przycisk pauzy/wznowienia pracy programu. 

Maksymalny termin dostawy: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Pomologiczna 13a 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 2 - Cieplarka/inkubator z naturalnym obiegiem powietrza – 2 sztuki 

Wyposażenie: 

- pełne drzwi zewnętrzne, 

- wewnętrzne drzwi szklane, 

- zakres temperatury +5 powyżej temperatury otoczenia...+100ºC, 

- materiał komory: stal nierdzewna,  

- półki druciane ze stali nierdzewnej z prowadnicami, 

- sygnalizacja otwartych drzwi, 

- oświetlenie wewnętrzne LED, 

- pamięć wyników pomiarowych,  

- interfejs RS 232/RS LAN oraz port USB, 

- kominek wentylacyjny o średnicy min. 37 mm, 
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- otwór o średnicy min. 30 mm w lewej ścianie do wprowadzania zewnętrznego czujnika, 

- sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy, 

- praca z priorytetem temperatury (urządzenie najpierw osiąga zadaną temperaturę, następnie 

zaczyna odliczać czas programu), 

- możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu, 

- możliwość zapamiętania min. trzech dowolnych programów użytkownika, 

- nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia 1 min..99.59 h, 

- nastawienie czasu osiągania zadanej temperatury 1 min...99,59 h, 

- regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min... 999,59 h, 

- możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia, 

- rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu, 

- sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury, 

- sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, 

- kontrola zaniku napięcia, 

- zegar czasu rzeczywistego, 

- alarm dźwiękowy, 

- funkcja self-check (autokontrola), 

- protokół kontroli jakości. 

Dane techniczne: 

Pojemność 100-150l,  

Sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem, 

Ilość półek: minimum 2,  

Regulacja temperatury co 0,1°C 

Stabilność temperatury w 37°C: ± 0,1°C, 

Moc znamionowa nie więcej niż 450W. 

Maksymalny termin dostawy: 42 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy 

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 3 - Młynek laboratoryjny – 1 sztuka 

Urządzenie do nożowego rozdrabniania prób materiału roślinnego, zarówno świeżego jak i 

suchego. 

- dozwolona objętość próbki w przedziale 150 – 700 ml, 

- jednofazowy silnik napędzający młynek o mocy nie mniejszej niż 1000 W, 

- możliwość regulacji prędkości obrotowej noża tnącego w przedziale 3000 – 13000 obr./min, 

- średnica noży tnących w przedziale 110 – 120 mm, 
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- ilość noży tnących: nie więcej niż 2, 

- możliwość ustawienia czasu mielenia w przedziale 1s – 3 min, 

- możliwość zaprogramowania czasu mielenia (co najmniej 6 programów oraz 4 sekwencje), 

- wyświetlacz dotykowy, 

- pokrywa grawitacyjna dociskająca materiał mielony, 

- ostrza i zbiornik wykonane z materiałów nie wchodzącymi w reakcję z mieloną próbką, 

- możliwość umieszczenia próbki o rozdrobnieniu wstępnym nie mniejszym niż 50 mm, 

- szacowane rozdrobnienie końcowe próbek nie większe niż 400 µm. 

Maksymalny termin dostawy: 42 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 4 - System do oczyszczania wody – 1 sztuka 

- uzyskiwanie wody RO, 

- uzyskiwanie wody ultra czystej do analiz molekularnych: DNA, RNA, 

- reakcje enzymatyczne, HPLC, 

- zapewniający uzyskanie wody z wydajnością 0,5l/min o przewodności<20µS/cm oraz wody 

ultra czystej z wydajnością min. 0,5 l/min, 

- parametry wody ultra-czystej: opór elektryczny - 18,2M Ω cm, 

- TOC<5ppb; cząstki (pow.0,2µm)-<1/ml, 

- mikroorganizmy <0,1cfu/ml, 

- endotoksyny<0,001Eu/ml, 

- Rnaza<0,5pg/ml, 

- Dnaza<10pg/ml. 

Maksymalny termin dostawy: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Pomologiczna 13a 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 5 - Miernik stężenia dwutlenku węgla– 1 sztuka 

Dane techniczne: 

- możliwość zapisywania mierzonych wartości temperatury, wilgotności względnej i dwutlenku 

węgla,  

- możliwość podłączenia urządzenia do komputera poprzez złącze USB, 

- zasada pomiaru:  

  *  NDIR - pochłanianie podczerwieni nierozproszonej,  

  *   czujnik SenseAir, 
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- wykrywanie  dwutlenku  węgla, 

- zakres pomiarowy: 0 - 5000 ppm/ -10°C ÷ +60°C/ 0 -99% RH, 

- zakres pomiarowy wskazań orientacyjnych: 2000 - 10000 ppm,      

- brak gazów zakłócających pomiar, 

- dyfuzyjna metoda próbkowania gazu, 

- czas odpowiedzi ± 30 sek. 

- dokładność w temp 25°C: 50 ppm lub 5% wskazań (w zakr.0 - 2000 ppm)/ 0,1°C/ 0,1% RH, 

- zależność od ciśnienia: +1,6% wskazań/ 1 kPa odchylenia od ciśnienia normalnego (1013 hPa), 

- trwałość sensora min.15 lat, 

- zasilanie baterie typu AA lub (opcjonalnie) zasilacz 9V, 

- czas wygrzewania wstępnego:  30 sekund, czas stabilizacji przed pomiarem 15 min, 

- temperatura pracy/ przechowywania: 0... +50°C/ -20... +60°C, 

- wilgotność dopuszczalna:  0 ÷ 95% RH (bez kondensacji). 

Maksymalny termin dostawy: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 6 - Homogenizator – 1 sztuka 

Urządzenie przeznaczone do prowadzenia wysokowydajnej mechanicznej homogenizacji próbek 

biologicznych, przy użyciu kulek, co zapewnia jałowe warunki homogenizacji oraz umożliwia 

stworzenie warunków wolnych od enzymów degradujących DNA i RNA na potrzeby izolacji 

materiału genetycznego przeznaczonego do dalszych wysokoczułych analiz różnych materiałów 

wyjściowych takich jak komórki, tkanki ludzie i zwierzęce, roślinne, bakterie, grzyby, kości in. 

Dane techniczne: 

- możliwość głębokiego zamrażania próbek (do -80°C) razem z adapterem, 

- możliwość zapisania w pamięci urządzenia minimum 9 niezależnych programów, 

(homogenizacja musi przebiegać w jednorazowych probówkach o poj. 2,0ml, 5ml, 10ml, 50ml, 

oraz płytkach 96-możliwość jednoczesnej homogenizacji 192 próbek o pojemności 1,2ml), 

- częstotliwość drgań od 3 do 30Hz, regulowana w krokach, co 0,1Hz przy użyciu przycisków 

dotykowych (brak pokręteł), 

 - czas homogenizacji regulowany od 10 sekund do 99 minut, 

 - poziom hałasu nie wyższy niż 72dB(A), przy zamkniętej klapie poziom hałasu emitowany do 

otoczenia nie powinien przekraczać 61dB(A), 

- transparentna pokrywa (przód, góra i boki) w celu kontroli optycznej próbek, 

- możliwość montażu dyspensera o kształcie pipety automatycznej do kulek o średnicy 5 mm, ze 

zbiornikiem na 150 kulek w rękojeści,  
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- możliwość montażu dyspensera o kształcie pipety automatycznej do kulek o średnicy 7 mm, ze 

zbiornikiem na 45 kulek w rękojeści,  

- możliwość montażu dyspensera do kulek o średnicy 3 mm do formatu 96-dołkowego, który 

umożliwia równoległą aplikację do wszystkich dołków płytki. Pojemność zbiornika – 1000 kulek 

- możliwość montażu dyspensera do kulek o średnicy 5 mm do formatu 96-dołkowego, który 

umożliwia równoległą aplikację do wszystkich dołków płytki. Pojemność zbiornika – 300 kulek 

- możliwość zakupu 200 sztuk stalowych kulek średnicy 7 mm,  

Wymiary: 

Wysokość: nie wyższa niż 27cm.  

Szerokość: max 38cm. 

Głębokość: max 47cm. 

Waga bez zamontowanych akcesoriów nie większa niż 26 kg. 

Wyposażenie: 

- 200 sztuk kulek z węglika wolframu o średnicy 3 mm, 

- 200 sztuk kulek stalowych o średnicy 5 mm, 

- 200 sztuk stalowych kulek średnicy 7 mm,  

- 2 adaptery umożliwiające równoczesną homogenizację 48 próbek o pojemności 2 ml. 

Maksymalny termin dostawy: 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Pomologiczna 13a 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 7- Fotometr wieloparametrowy – 1 sztuka 

Urządzenie przeznaczone do analizy składników odżywczych mineralnych w roztworach w 

badaniach rolniczych. 

Dane techniczne: 

- wbudowane procedury analityczne,  

- możliwość pomiaru absorpcji roztworu, 

- fotodetektor krzemowy,  

- dokładność długości fal 1 nm, 

- zakresy długości fal 420, 466 i 525 nm, 

- podświetlany wyświetlacz graficzny LCD o rozdzielczości min 128 x 64 pikseli, z wirtualnymi 

klawiszami i ekranem, intuicyjny interfejs użytkownika  

- rejestracja danych z możliwością zapisu 1000 ±10 odczytów fotometrycznych i pH, po 

naciśnięciu dedykowanego przycisku LOG,  

- możliwość ponownego odczytu danych  

- możliwość wpisywania identyfikatora próbek za pomocą klawiatury alfanumerycznej, 
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   - możliwość rejestracji i przeniesienia wyników do pamięci przenośnej za pomocą portu USB lub 

do komputera za pomocą portu micro USB. 

- urządzenie powinno informować o ewentualnych błędach fotometrycznych, 

- możliwość pomiaru roztworów absorbancji, pH, zawartości azotanów, azotynów, fosforu, potasu 

i magnezu   

Dodatkowe wyposażenie : 

- zestaw odczynników do oznaczania azotanów i azotynów na 300 prób, odczynniki do oznaczania 

fosforu, potasu i magnezu na 100 próbek.  

Maksymalny termin dostawy: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 8 - Przenośny zestaw sondy z czytnikiem – 1 sztuka 

Urządzenia do pomiarów parametrów podłoża (wilgotność, przewodności elektryczna i 

temperatura). 

Dane techniczne: 

- sonda trój-igłowa,  

- możliwość pomiaru wilgotności, przewodności elektrycznej i temperatury w warunkach 

polowych (szklarnia, pole),  

- kalibracja do różnych podłoży mineralnych i organicznych, 

- kalibracja dla podłoży ogrodniczych i podłoży kokosowych, 

- zasilanie na baterie,  

- walizka transportowa,  

- możliwość zapamiętywania danych oraz ich ręcznego odczytu oraz poprzez dedykowany 

rejestrator danych, 

- wyświetlacz LCD, 

- kabel RS232, 

- wymiary sondy: 123 x 45 x 12 mm ±1 mm, 

- wymiary czytnika: 150 x 80 x 40 mm ±1mm, 

Maksymalny termin dostawy: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 9 – Zestaw jonoselektywnych mierników – 1 sztuka 

Zestaw mierników jonoselektywnych do pomiaru azotu, EC i pH w soku komórkowy i w 

roztworach glebowych umożliwiające pomiar w małej objętości próbek. 
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Dane techniczne: 

- urządzenia powinny być kompaktowe, wodoszczelne, mieć łatwą kalibrację oraz obsługę. 

- zawierać roztwory kalibracyjne  

Maksymalny termin dostawy: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące  

 

Pakiet nr 10 - Rejestrator danych pomiarowych – 1 sztuka 

Urządzenie do długoterminowej rejestracji zmian wilgotności i temperatury gleby oraz rejestracji 

przepływów. 

- możliwość podłączenia sondy wilgotności gleby oraz sondy impulsowej, 

- oprogramowanie umożliwiające zaprogramowanie oraz kabel RS232 do podłączenia 

komputera,  

- możliwość obsługi, wizualizacji i zbierania danych poprzez bezprzewodowy serwis internetowy   

Wyposażenie: 

- moduł GSM do zdalnej komunikacji i transmisji danych. 

Maksymalny termin dostawy: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 11 - Mikroskop badawczy z kamerą i oprogramowaniem– 1 sztuka 

Urządzenie badawcze, dolnostolikowe, przystosowane do pracy w jasnym polu oraz kontraście 

fazy z optyką korygowaną do nieskończoności z kamerą adapterem i oprogramowaniem. 

Mikroskop: 

- współosiowe pokrętła ogniskujące zgrubnej i dokładnej regulacji z zakresem przesuwu 

minimum 25 mm i mechanizmem ogniskowania pozwalającym na odczyt minimalnego przesuwu 

minimum 2 um, 

- podana na obiektywach nazwa producenta, typ obiektywu, powiększenie/apertura numeryczna 

(NA) oraz korekcja długości optycznej /korekcja szkiełka nakrywkowego, 

- głowica binokularowa z fototubusem do podłączenia kamery, pochylenie tubusów okularowych 

pod kątem nie większym niż 25°, obrotowa w zakresie 360°,  

- motylkowa konstrukcja tubusów okularowych umożliwiająca podniesienie pozycji obserwacji o 

60 mm oraz ustawienie rozstawu źrenic w granicach 48-75 mm, 

- okulary szeroko polowe WF 10x / 22 mm z niezależną regulacją dioptrii dla każdego okularu, 

gumowe muszle oczne, 



Nr postępowania: 26/ZP/2019 

8 

 

- stolik przedmiotowy, mechaniczny bezzębatkowy z wbudowaną wkładką ceramiczną o 

wymiarach nie mniejszych niż 185x145 mm z przesuwem minimum 75x50 mm,  

- oświetlacz Koehlera z polową przesłoną irysową oraz zakręcanym uchwytem na filtr, 

- wymagany pięciogniazdowy lub sześciogniazdowy rewolwer obiektywowy z podświetleniem 

LED, stanowiącym wskaźnik intensywności oświetlenia dla wybranego obiektywu. 

- kondensor z możliwością pełnego centrowania achromatyczny N.A. 0.90/1.25 ze szczeliną na 

wsuwki kontrastu fazy, z regulowaną przesłoną aperturową z podziałką dla każdego z 

obiektywów. 

Wyposażenie: 

 - uchwyt na min. 2 szkiełka mikroskopowe, 

- regulacja siły nacisku (momentu obrotowego) śruby zgrubnej regulacji, 

- hamulec położenia stałej wysokości stolika przedmiotowego z możliwością regulacji, 

- oświetlenie podwójne modułowe do wyboru halogen 30W i LED 3W,  

- port USB do zasilania kamery w korpusie kamery, 

- zasilacz wbudowany pozwalający na zastosowanie modułów oświetlenia halogenowego oraz 

LED, 

- obiektywy wykonane ze szkła bezołowiowego plan achromatyczne klasy nie gorszej niż CCIS 

(ColorCorrectionInfinity System) lub UIS-2 (Universal Infinity System), IC2S 

(InfinityColor&ContrastCorrected System, lub CFI: z mocowaniem w standardzie RMS (W 4/5/; x 

1/36”)  

Plan 4x/0.10 WD 30,5 mm, 

Plan 10x/0.25 WD 17,4 mm, 

Plan 40x/0.65 WD 0,6 mm, 

- adapter do podłączenia kamery mikroskopowej z faktorem 0.5x, obiektyw do kontrastu fazy Plan 

PH (20x/0.45   WD 0,9 mm), oraz wsuwka do kontrastu fazy dla obiektywów 10x, 20x, 40x wraz 

z imbusami do centrowania pierścieni fazowych 

Kamera mikroskopowa z gwintem „C”  

Dane techniczne: 

- rozdzielczość nie mniej niż 5 Mpx (2592 × 1944 pikseli), 

- matryca nie gorsza niż ½.5” CMOS, 

- maksymalny rozmiar piksela: 2.2 μm × 2.2 μm 

- czas ekspozycji: od 0.09 msec do 6 sek, 

- czułość:1.0V/ Lux-sec (550 nm), 

- stosunek max sygnału do szumów: 38.1 dB, 

- zakres dynamiczny: 70.1 dB, 

- support: Twain, SDK, Direc Show Drivers, 
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- zakres pracy w temp. od -10°C do +60°C, ± 1°C 

- zasilanie: DC-5V±5%/ 200 mA, 

- obecność złącza USB. 

Wyposażenie: 

- kamera z uchwytem na tablet, 

-Tablet 10” z programem na system Android, 

- płytka kalibracyjna zawierająca wzorce 1500 um, 600 um, 150 um i 70 um  oraz wzorzec makro 

7500 um, 

Wymagania programu: 

- przechwytywanie obrazów w czasie rzeczywistym, pojedynczych klatek oraz zdjęć 

poklatkowych, 

- pomiary planimetryczne: odcinek, okrąg, prostokąt, dowolny kształt, pomiary kątów,  

- pomiary możliwe na obrazie żywym oraz zatrzymanym, 

- eksport pomiarów do tabeli w programie  

- zliczanie obiektów, 

Maksymalny termin dostawy: 42 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Pomologiczna 13a 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 12 - Wytwornica lodu płatkowego– 1 sztuka 

Urządzenie przeznaczone do produkcji lodu płatkowego o zawartości wody do 25%, 

- wydajność nie mniejsza niż 73 kg lodu płatkowego na dobę, 

- wbudowany, zamykany zbiornik na lód o pojemności 25 kg, ± 1 kg, 

- elektroniczne sterowanie i sygnalizacja alarmowa, 

- obudowa, parownik i ślimak ze stali nierdzewnej, 

- obecność przesuwnych drzwiczek, które zapewnią łatwy dostęp do wytwarzanych płatków lodu, 

- swobodny dostęp do maszyny, w tym do filtra powietrznego skraplacza, 

- wlot i wylot powietrza w jednym panelu, 

- czynnik chłodniczy typu R-134a, 

- skraplacz chłodzony powietrzem, 

- akcesoria niezbędne do instalacji urządzenia, 

- szufelka,  

- trzy filtry uzdatniające wodę, 

- zużycie energii elektrycznej w ciągu 24h – nie większe niż 7,92 kWh/24h 

Wymiary: 

- wysokość: nie wyższa niż 890 mm z nóżkami,  
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- szerokość: max. 535 mm, 

- głębokość: max. 625 mm,  

- waga nie większa niż 50 kg, 

Maksymalny termin dostawy: 42 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Pomologiczna 13a 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet 13 - Mieszadło magnetyczne – 1 sztuka 

- 16 stanowisk, elementów mieszających konfiguracji czterorzędowej z indywidualną kontrolą 

prędkości,  

- płyta ze stali nierdzewnej z pokryciem silikonowym, antypoślizgowa i antykorozyjna, 

- indywidualna kontrola mieszania dla próbek o różnej konsystencji,  

- bezstopniowa regulacja prędkości mieszania.  

Dane techniczne: 

Wymiary: 380 x 522 x 65 mm ±1mm lub 380 x 552 x 65 mm, 

Napięcie zasilania 200-240 VAC, 

Zakres prędkości od 0-1100 obr./min., 

Prędkość 50…1100 obr/min.,  

Sterowanie analogowe, każdy szereg oddzielnie,  

Max, ilości płynu (H2O) 04 l/stanowisko,  

Bezszczotkowy typ silnika, 

Max dł. mieszadełka 40 mm, 

Max śr. kolby 85 mm, 

Maksymalny termin dostawy: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Pomologiczna 13a 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

Pakiet nr 14 - Zamrażarka szufladowa– 1 sztuka 

Dane Techniczne:  

- klasa energetyczna min. A++ 

- zamrażanie co najmniej 4,5 kg (±0,5 kg) żywności na każde 100 l pojemności urządzenia, 

- osiągnięcie temp. -18 °C (±1oC) od temp. otoczenia w ciągu 24h, 

- klasa klimatyczna: SN, T 

- roczne zużycie prądu: nie więcej niż 281 kWh, 

- pojemność: 323 l ±1l, 

- poziom hałasu: nie więcej niż 42dB, 
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- zamrażanie 22 kg/24h ± 1 kg/24h, 

- utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 25h ±0,5h 

- wymiary: 176 x 70 x 78 cm ±1 cm, 

- bezszronowa,  

- regulacja termostatu, 

- szybkie zamrażanie, 

- szuflady z przezroczystego tworzywa sztucznego, 

- zmiany kierunku otwierania drzwi, 

- regulowane nóżki, 

- elektroniczna regulacja temperatury, 

- alarm niedomkniętych drzwi,  

- alarm wzrostu temperatury. 

Wyposażenie:  

- 2 zamykane półki, 

- 5 szuflad, 

- ręczna kostkarka twistowa. 

Maksymalny termin dostawy: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Pomologiczna 13a 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 


