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Załącznik Nr 6  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część Nr 1 -  Zestaw do oznaczania azotu metodą KJELDAHLA 

Zestaw do oznaczania azotu metodą KJELDAHLA o parametrach nie gorszych niż: 

A) Destylarka automatyczna z końcowym miareczkowaniem 

1. Z cyfrową regulacją wydajności generowanej pary do układu destylacyjnego w 
zakresie od 30 do 100%. 

2. Obudowa aparatu z tworzywa sztucznego, odporna na działanie silnych kwasów i 
zasad. 

3. Destylacja w szklanych kolbach  o pojemności 300 i 500 ml. 
4. Uchwyt do kolb używanych w mineralizatorze opisanym poniżej (jeden rodzaj kolb do 

mineralizacji i destylacji z charakterystyczny przewężeniem w górnej części). 
5. Cyfrowe programowanie: ilości dodawanej wody, ługu, H3BO3 i czasu destylacji. 
6. Automatyczne rozcieńczanie próbki przed rozpoczęciem analizy oraz dodawanie ługu 

NaOH i roztworu do odbieralnika destylatu (np. kwasu borowego H3BO3). 
7. Automatyczne opróżnianie kolby destylacyjnej oraz naczynia z próbką po 

zakończeniu procesu miareczkowania z możliwością wyłączenia tej funkcji. 
8. Duży (przekątna nie mniej niż 8”), cyfrowy, dotykowy, kolorowy, graficzny ekran LCD   

parametrów pracy urządzenia. 
9. Funkcja diagnostyki oraz monitorowania poprawności pracy składowych elementów 

aparatu. 
10. Zabezpieczenia hasłem przed dokonaniem zmian w ustawieniach aparatu. Dostępny  

programowo poziom Administratora i Użytkownika. 
11. Wbudowany fabrycznie titrator do miareczkowania jako składowy element  

urządzenia. 
12. Automatyczne oznaczanie metodą miareczkowania potencjometrycznego. 

Podawanie zawartości azotu oraz wyniku końcowego. 
13. Automatyczne oznaczanie i uwzględnianie w wyniku końcowym miareczkowania 

wartości „ślepej próby”. 
14. Podłączona zewnętrzna jednostka dozująca, zintegrowana mechanicznie z obudową 

destylarki. 
15. Zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak czujnik zamknięcia  

drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, drzwiczek serwisowych, obecności kolby  
destylacyjnej z próbką. 

16. Czujnik przepływu wody chłodzącej przez chłodnicę oraz system oszczędnego jej 
zużycia (otwieranie dopływu do chłodnicy na początku i zamykanie dopływu po  
zakończeniu destylacji).  

17. Możliwość podłączenia i współpracy w układzie automatycznym z: automatycznym 
podajnikiem próbek 24 lub 48 pozycyjnym, wagą analityczną, drukarką raportu, 
pamięcią masową typu Flash.  

18. W standardzie urządzenia port komunikacyjny Ethernet (LAN) dający możliwość 
pracy w sieci komputerowej.  

19. Wydruk raportu zgodnie z wymaganiami GLP.  
20. Przeźroczyste ekrany pozwalające na obserwacje procesu destylacji na każdym jej 

etapie.  
21. Tacka ociekowa zapewniająca czystość przestrzeni roboczej.  
22. Możliwość programowania i magazynowania w pamięci minimum 200 metod 

własnych destylacji, możliwość zachowania w pamięci minimum 100000 wyników  
pomiarowych.  



23. Możliwość wprowadzania nazw własnych próbek przy użyciu klawiatury 
alfanumerycznej ekranu dotykowego lub z czytnika kodów kreskowych.  

24. Możliwość przenoszenia, eksportu i importu danych  przy użyciu pamięci masowej 
typu Flash. 

25. Automatyczne wysyłanie danych z destylarki do laboratoryjnego systemu zarządzania 
LIMS. 

26. Zakres pomiarowy: nie gorszy niż 0,1- 200 mg azotu.  
27. Odtwarzalność (RSD): < 1 %.  
28. Odzysk minimum ≥ 99,5% (1-200 mg N). 
29. Interfejsy: 2x RS 232; 3x USB; 1x Ethernet. 
30. Pobór mocy 2400 W. 
31. Zasilanie  220-240 V, 50/60Hz. 
32. Wyposażenie: 

 2 kanistry 10L na NaOH i H3BO3, 

 2 kanistry 20L na wodę destylowaną i ścieki, 

 4 sztuki czujników poziomu cieczy do w/w kanistrów, 

 butelka 1L na titrant, 

 zestaw buforów pH=4.0 i pH=7.0, 

 zestaw przewodów i akcesoriów podłączeniowych, 

 oprogramowanie na zewnętrzny komputer do wymiany danych pomiędzy 
jednostką  destylacyjną, stacją komputerową PC i LIMS, z licencją na jedno 
stanowisko. 
 

B) Piec na podczerwień do mineralizacji próbek 

1. Szybki mineralizator 12-stanowiskowy (2-rzędowy), z system grzania na podczerwień 
IR                z wykonanymi ze stali nierdzewnej kasetonami (2 szt.) do mineralizacji 
oraz szklanymi kolektorami (2 szt.) do odprowadzania oparów  powstających w 
procesie mineralizacji z kompletem uszczelnień.   

2. Zastosowanie: do mineralizacji próbek stałych i ciekłych przy oznaczaniu azotu. 
3. Dwa moduły grzewcze pracujące niezależnie od siebie. 
4. Kolby do mineralizacji o poj. 300 ml wykonane z przewężeniem w górnej części. 

Grubość szkła  kolb 2,2 mm. 
5. Cyfrowy wyświetlacz graficzny LCD monitorujący parametry pracy pieca, łącznie z 

programowaniem ramp temperaturowych. Mikroprocesorowe sterowanie zregulacją 
oraz kontrolą temperatury w modułach grzewczych mineralizatora. 

6. Klawiatura membranowa. 
7. Wyświetlacz QVGA 240 x 320 pixels. 
8. Możliwość prowadzenia mineralizacji prób do oznaczania azotu z użyciem wody 

utlenionej zamiast katalizatora przy zastosowaniu kolektora oparów z lejkami  (po 
dodatkowym zakupie kolektora-opcja). 

9. Konstrukcja pieca umożliwiająca odstawienie gorących probówek do schłodzenia bez 
odłączania od źródła próżni. 

10. Stabilność temperatury w bloku: ± 5K przy 200°C / ±10K przy 550°C.   
11. Elementy robocze obudowy pieca wykonane ze stali nierdzewnej. 
12. Zakres regulacji temperatury pieca: od +50˚C... +580oC. 
13. Zabezpieczenie systemu przed przegrzaniem. 
14. Cyfrowe programowanie czasu  trwania oraz temperatury mineralizacji.  Piec z  

minimum 20 firmowymi,  gotowymi  programami  grzania dla typowych aplikacji oraz 
pamięć do   wprowadzenia minimum 30  indywidualnych programów grzania.  W 
każdym   programie możliwość  pracy  z 4 rampami temperaturowo-czasowymi. 

15. Wyjście do sterowania pracą skrubera.   
16. Pobór mocy 2000 W. 
17. Zasilanie  220-240 V, 50/60Hz. 
18. Klasa ochrony:  IP 20 



19. Wyposażenie: 

 kolby do mineralizacji 32 szt. 

 tacka ociekowa do kolektora ssącego 2 szt. 

 zaślepki do pieca 4 szt. 

 przykrywka izolacyjna do niewykorzystanego otworu pieca, 4 szt.  

 Wąż przyłączeniowy do odprowadzenia oparów o długości minimum 1 m 
 

C) Skruber 

1. Aparat do pochłaniania i neutralizacji kwaśnych oparów oraz gazów reakcyjnych, 
powstających  w trakcie prowadzenia procesów mineralizacji próbek oznaczanych na 
zawartość azotu metodą Kjeldahla. 

2. 3 stopniowy aparat (wykraplanie, neutralizacja, adsorpcja) do pochłaniania oparów 
chemicznych, wyposażony w pompę z teflonową membraną.  

3. Podciśnienie wytwarzane za pomocą pompy elektrycznej 100-400 mbar o wydajności 
32 l/h.  

4. Pojemność zbiornika na roztwór neutralizujący 3 litry. 
5. Aparat z chłodnicą i odbieralnikiem o objętości 1,2 L do wykraplania oparów oraz w 

celu zwiększenia bezpieczeństwa - zbiornik na węgiel aktywny na wyjściu, po stopniu 
neutralizacji.  

6. Wykonanie modułowe, całość w jednej, zwartej obudowie. 
7. Pobór mocy 140 W.  
8. Zasilanie 230 V 50/60Hz 

 
D) Komputer przenośny typu notebook 

1. Rozmiar matrycy – 15,6" o rozdzielczości HD (1366x768) w technologii LED, 
przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nits, kontrast min. 300:1, rozmiar plamki: maks. 
0,25 mm. 

2. Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. 
3. Pamięć RAM - 4GB, możliwość rozbudowy do min. 8GB, 
4. Dysk HDD - min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. 
5. Karta graficzna - zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego 

przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, 
Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW 
Decode. 

6. Wbudowane porty i złącza: 

 1 x VGA, 

 1 x HDMI, 

 min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0, 

 min. 1 x eSATA/USB 3.0, 

 współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo, 

 1  x złącze ExpressCard 54mm, 

  czytnik kart multimedialnych min. 8 in 1, 

 port zasilania 

 możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza 
USB 

7. Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca 
obsługę Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca 
zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem 
zpoziomu konsoli zarządzania. 

8. Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub 
w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem 
do uruchamiania modułu WLAN wbudowanym w obudowę. 



9. Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
10. Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoką antybakteryjna, odporną na 

zalanie cieczą, (układ US -QWERTY), min. 86 klawisze. 
11. Touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów. 
12. Napęd optyczny DVD-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania 

CD. 
13. Bateria i zasilanie 

 Typ: 6 komorowa, 60WHr, Li-Ion, 

 Czas ładowania: do poziomu 80% w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, do 

poziomu 100% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, 

 Zasilacz o mocy min. 65W 

14. Obudowa notebooka metalowa, wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego 
aluminium, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu, dookoła 
matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed 
kurzem i wilgocią. 

15. Kąt otwarcia notebooka min. 180 stopni 
16. System - Microsoft Windows 8 Professional (64-bit), zainstalowany MS Windows 7 

Pro (64-bit) (downgrade), system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą 
telefonu lub 

17. Internetu w firmie Microsoft + nośnik 
 

Zakres dostawy: 

1. Kompletna destylarka automatyczna z końcowym miareczkowaniem – 1szt., 

2. Kompletny piec na podczerwień do mineralizacji próbek – 1 szt., 

3. Skruber – 1 szt., 

4. Komputer przenośny typu notebook – 1 szt 

5. Instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego  

6. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego 

Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy, 

2) instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia), 

3) bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 

4) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

 

Wymagane przepisy i standardy 

1) Deklaracja zgodności 

2) Oznakowanie CE 

3) Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem 

 

 

 



Część Nr 2 - Uzupełniające wyposażenie do chromatografu gazowego GC 6890N z 
detektorem masowym MSD 5975 firmy Agilent Technologies 

Uzupełniające wyposażenie do chromatografu gazowego z detektorem masowym firmy 
Agilent Technologies o parametrach nie gorszych niż: 

1.  Autosampler GC XYZ obsługujący dwa porty nastrzykowe (inlets) z terminalem oraz 
softwarem pozwalającym na dozowania próbek ciekłych, Headspace oraz SPME 
(„solid phase microextraction”), 

2.  Możliwość instalacji tacek na fiolki minimum 70 x 2ml, 
3. Stacja do przemywania na minimum dwa roztwory oraz dwie pozycje zrzutu 

rozpuszczalnika oraz roztworów badanych, 
4. Pełna zintegrowana z MSD ChemStation obsługa autosamplera, 
5. Opcja SPME pozwalająca na ekstrakcję i analizę niskich stężeń próbki  
6. Stacja kondycjonująca dla SPME pozwalająca na wygrzewanie włókna do 350 °C 

pomiędzy dozowaniami w celu obniżenia zanieczyszczeń spowodowanych 
przenoszeniem próbki  

7. Komplet włókien do SPME w zestawie (3 szt.), 
8.  Inkubator Headspace na fiolki od 2 do 20mL umożliwiający wstrząsanie i ogrzewanie 

próbek do 200°C. 
 

Zakres dostawy: 

1. Automatyczny dozownik próbek ciekłych, Headspace oraz SPME –szt. 1,  

2. Tace autosamplera 98x2mL; 78x 1mL – szt.1, 
3.  Tace autosamplera 32x10/20mL – szt. 1, 
4. Strzykawki autosamplera 10uL – szt. 1, 
5. Strzykawki Headspace 2.5mL – szt.5, 
6. Fiolki HeadSpace – szt. 10, 
7. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z posiadanym programem Agilent MSD 

ChemStation – szt.1, 
8. Wszystkie niezbędne elementy umożliwiające podłączenie i uruchomienie aparatu z 

posiadanym sprzętem. 
9. Instalacja aparatu w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis 
10. Szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji w siedzibie Zamawiającego  

 
Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy, 
2) instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia), 
3) bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 
4) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 
5) przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego (magazyn), 

 
 

Wymagane przepisy i standardy 
1) Deklaracja zgodności, 
2) Oznakowanie CE, 
3) Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem. 
 

 



Część Nr 3  - Waga analityczna z przystawką do kalibracji pipet oraz drukarką 

  

Waga analityczna z przystawką do kalibracji pipet oraz drukarką o parametrach nie gorszych 

niż: 

1. zakres  ważenia : max 220 g 
2. minimalne obciążenie: 1 mg 
3. działka  odczytowa : d = 0,01 mg  
4. klasa I 
5. działka legalizacyjna: 1 mg 
6. adiustacja wewnętrzna, adiustacja  automatyczna  isoCAL (w przypadku  upływu  

czasu  lub  zmiany  temperatury)  
7. średni czas stabilizacji: nie większy niż 2 s 
8. średni czas pomiaru: nie większy niż 6 s 
9. automatycznie (za pomocą przycisku) otwierane osłony komory wagowej, osłony z 

funkcją zapamiętywania ustawień 
10. wydruk zgodny z ISO / GLP 
11. poziomowanie wagi całkowicie automatyczne z wizualizacją 
12. błąd niecentryczności [mg] (masa próbki) [g]: 0,15 mg (100 g) 
13. powtarzalność [mg] w zakresie:  0 – 60 g ≤± 0,015 mg 

1. 60 – 220 g ≤± 0,025 mg 
14. liniowość nie większa niż: 0,1 mg 
15. dwa klawisze tary dla prawo i leworęcznych użytkowników 
16. monolityczna cela ważąca 
17. brak belek bocznych w komorze wagowej, komora wagowa po otwarciu osłon z wolną 

przestrzeń roboczą 
18. ochrona przeciw wnikaniu wody i kurzu 
19. model z legalizacją 
20. waga wzorcowana 
21. waga z przystawką do kalibracji pipet zawierającą tzw. „pułapkę wilgotności” 
22. Panel sterowania/wyświetlacz: 

a) możliwość odłączenia panelu sterowania od komory wagowej 
b) w standardzie 2 wyjścia danych: RS232C (25 pin) oraz USB 
c) wyświetlacz graficzny, dotykowy, kolorowy o dużym kontraście i wysokiej 

rozdzielczości 
d) wyświetlacz z oprogramowaniem do kalibracji pipet 
e) możliwość regulowania kąta nachylenia wyświetlacza  
f) czytnik kart SD- umożliwiająca przeniesienie bazy danych użytkownika  oraz listy 

zdefiniowanych  zadań 
g) na wyświetlaczu przycisk umożliwiający łatwy dostęp do  spisu  zarejestrowanych 

użytkowników 
h) na  wyświetlaczu przycisk umożliwiający   łatwy dostęp do zdefiniowanych zadań 

użytkownika  
i) możliwość zapisywania wszystkich istotnych zmian  dla urządzenia  
j) zintegrowana pamięć - przechowywanie danych z możliwością przesyłania do 

komputera 
k) ochrona danych poprzez wprowadzenie swojego hasła przez każdego 

użytkownika komunikaty i przypomnienia definiowane przez użytkownika 
23. Oprogramowanie – do kalibracji pipet współpracujące z wagą i umożliwiające 

przesyłanie danych do komputera. 
24. Drukarka współpracująca z wagą 
 

Zakres dostawy: 
1. Kompletna waga analityczna z przystawką do kalibracji pipet oraz drukarką – 1 szt. 



2. Instalacja urządzenia oraz i szkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie 
Zamawiającego 

Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1) wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy, 
2) instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia), 
3) bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 
4) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

 
Wymagane przepisy i standardy 

1) Deklaracja zgodności, 
2) Oznakowanie CE, 
3) Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część Nr 4 - System  oczyszczania wody dostarczający wodę pierwszego oraz 
drugiego  stopnia czystości wg PN-EN  ISO 3696:1999 
 
System  oczyszczania wody dostarczający wodę pierwszego oraz drugiego  stopnia 

czystości wg PN-EN  ISO 3696:1999 o parametrach nie gorszych niż: 

1. Urządzenie zasilane wodą wodociągową dostarczające wodę: 
a) stopnia analitycznego – Typ II (pierwszy etap oczyszczania), 
b) wodę ultraczystą – Typ I (drugi etap oczyszczania); 

2. Woda ultraczysta produkowana w oparciu o wodę stopnia analitycznego, pochodzącą 
z pierwszego etapu oczyszczania;  

3. I etap oczyszczania wody: 
a) prefiltracja 0,5μm, 
b) węgiel aktywowany, 
c) polifosforany, 
d) odwrócona osmoza, 
e) elektrodejonizacja, 
f) lampa UV,  
g) filtr końcowy min. 0,22μm; 

4. II etap oczyszczania wody: 
a) lampa UV, 
b) wkład doczyszczający usuwający zanieczyszczenia jonowe i organiczne, 
c) filtr końcowy min. 0,22 μm; 

5. Jakość wody po pierwszym etapie oczyszczania: 
a) rezystywność nie mniejsza niż 4,5 MΩ∙cm w 25 °C, 
b) poziom TOC nie gorszy niż 30 ppb, 
c) maksymalna liczba bakterii 1 cfu/ml, 
d) cząstki stałe > 0,22 μm < 1/ml; 

6. Jakość wody po drugim etapie oczyszczania: 
a) rezystywność min.18 MΩ∙cm w 25 °C, 
b) poziom TOC nie gorszy niż 6 ppb, 
c) liczba bakterii mniejsza niż 0,1 cfu/ml, 
d)  cząstki stałe > 0,22 μm  < 1/ml; 

7. Wydajność produkcji wody laboratoryjnej nie mniejsza niż 10 l/h; 
8. Urządzenie składające się z: 

a) jednostki oczyszczającej wodę, 
b) ramienia dozującego wodę po pierwszym etapie oczyszczania, 
c) ramienia dozującego wodę po drugim etapie oczyszczania-woda ultra czysta; 

9. Filtry końcowe 0,22 μm w miejscu poboru wody z ramion; 
10. Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody obejmująca także 

ramię dozujące; 
11. Możliwość regulacji szybkości poboru wody z ramion dozujących przepływ w zakresie 

nie gorszym niż 0,08 ÷ 1,8 l/min; 
12. Możliwość poboru zaprogramowanych objętości wody z ramion dozujących pobór 

wolumetryczny w przedziale nie gorszym niż od 30 ml do 55 l; 
13. Wyświetlacze umieszczone na podstawach ramion dozujących, zapewniające odczyt 

parametrów jakości wody dla wszystkich etapów oczyszczania wody: 
a) przewodnictwo/rezystywność, 
b) temperatura, 
c) dla wody finalnej odczyt wartości TOC; 

14. Możliwość odczytu: 
a) parametrów przewodnictwa/rezystywności jako wartości skompensowanych i nie 

skompensowanych temperaturowo, 
b) poziomu wypełnienia zbiornika na monitorze ramienia dozującego; 

15. Automatyczna sygnalizacja: 
a) konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, 



b) alarmów, 
c) awarii; 

16. Urządzenie posiada wbudowany analizator pomiaru całkowitego poziomu węgla 
organicznego (TOC). Analizator skalibrowany zgodnie z międzynarodowymi normami 
(certyfikat kalibracji dostarczony razem z urządzeniem); 

17. Zakres pomiaru analizatora TOC nie gorszy niż 5 ÷ 990 ppb; 
18. Urządzenie wyposażone w min. dwie lampy UV działające w zakresie: 

a) 185 nm,  ±5 nm, 
b) 254 nm,  ±5 nm; 

19. Urządzenie posiada: 
a) wbudowaną pompę dystrybucyjną, 
b) port do transmisji danych; 

20. Wkłady eksploatacyjne wyposażone w nadajniki RFID z zapisaną informacją o serii, 
numerze katalogowym, nazwie producenta 

21. Głośność pracy systemu nie większa niż 52 dB w odległości 1 metra 
22. Urządzenie wyposażone w zbiornik  polietylenowy o objętości  min. 60l do 

przechowywania wody laboratoryjnej: 
a) z kontrolą poziomu napełnienia na wyświetlaczach ramion dozujących wodę, 
b) ze stożkowatym dnem umożliwiającym całkowite opróżnienie, 
c) z gładkimi wewnętrznymi powierzchniami zapobiegającymi rozwojowi biofilmu, 
d) z manualnym zaworem do dozowania wody i zaworami umożliwiającymi 

bezpośrednie podłączenie zbiornika do zmywarki, 
e) z filtrem oddechowym chroniącym przechowywaną wodę przed wtórną 

kontaminacją, 
f) z przelewem zabezpieczającym przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody; 

23. Możliwość instalacji modułu UV na zbiorniku; 
24. Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy urządzeń dostarczone 

wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z 
wodą. 

25. Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzeń z europejskimi warunkami 
bezpieczeństwa (dołączone do oferty); 

26. Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

 
Zakres dostawy: 

1. Kompletny system  do oczyszczania wody dostarczający wodę pierwszego oraz 
drugiego  stopnia czystości   wg PN-EN  ISO 3696:1999  - 1 szt. 

2. Materiały eksploatacyjne na dodatkowe dwa lata pracy urządzenia. 
3. Instalacja urządzenia oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie 

Zamawiającego 
 
Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) wymagany minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy, 
2) instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia), 
3) bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 
4) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

 
Wymagane przepisy i standardy 

1. Deklaracja zgodności 
2. Oznakowanie CE 
3. Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem, 
 



Część Nr 5 - Piec laboratoryjny 

Piec laboratoryjny o parametrach nie gorszych niż: 

11. Piec z muflą ceramiczną z elementami grzewczymi po czterech stronach, 

zabezpieczonymi przed agresywnymi gazami 

12. Maksymalna temperatura t=1100-1200°C 

13. Drzwi uchylne, które po otwarciu tworzą półkę, 

14. Obudowa z nierdzewnych blach strukturalnych, 

15. Kominek odciągowy z wentylatorem, 

16. Przyłącze gazu ochronnego na tylnej ściance z ręcznym systemem zasilania gazem, 

17. Pojemność komory nie więcej niż 10 l, 

18. Waga urządzenia 40-50 kg, 

19. Wymiary komory: 

 Szerokość 230 mm +/-5% 

 Głębokość 240 mm +/-5% 

 Wysokość 170 mm +/-5% 

20. Parametry zasilania: 

 napięcie: 240 V, 50, 

 maksymalny pobór mocy nie więcej niż 3 kW, 

21. maksymalny pobór mocy nie więcej niż 3 kW, 

22. Zakres temperatur roboczych do 1000 ˚C, 

23. Dodatkowo wyposażony w 1 ceramiczną płytę falistą i 1 tacę ceramiczną o 

wymiarach odpowiednich do wymiarów komory, 

24. Oprogramowanie sterujące przyrządem, zbierające i archiwizujące dane, służące do 

ich opracowania, umożliwiające tworzenie raportów z użyciem pakietu Microsoft 

Office, pracujące w środowisku Windows, komputer przenośny – laptop z monitorem 

min. 17’’ 

25. Sterowanie wieloprocesorowe umożliwiające:  

 9 nastawialnych programów, 

 Komunikaty stanu wyświetlane w postaci zwykłego tekstu, 

 Nastawianie czasu uruchomienia, 

 Licznik godzin pracy, 

 Wprowadzanie programu w krokach co 1°C i 1 min, 

 Funkcja pomijania służąca do zmiany segmentów, 

 Licznik zużycia prądu, 

 Zegar czasu rzeczywistego, 

 Wprowadzanie danych za pomocą klawiatury cyfrowej, 

 Złącze do oprogramowania komputerowego 

  

Zakres dostawy: 

1. Piec laboratoryjny z przyłączem gazu ochronnego na tylnej ściance, z ręcznym 

systemem zasilania gazem – 1szt., 

2. Instalacja i uruchomienie w siedzibie zamawiającego 

  

 



Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy, 
2) instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia), 
3) bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 
4) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

 
Wymagane przepisy i standardy 

1) Deklaracja zgodności 
2) Oznakowanie CE 
3) Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem 
 

 

 


