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1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium na potrzeby 
Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej – 2 części: 

2. Założenia  

Wyposażenie laboratorium będzie stanowiło element laboratorium badawczego 
Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia  

 
Część nr I – Dygestorium ceramiczne  

 
Dygestorium z komorą zabudowaną i ścianą czołową przeszkloną 
długość: 1800 mm 
głębokość: 930 mm 
wysokość: 2650 mm 
Wyposażenie: 
2 x zawór wody 
2 x zlewik laboratoryjny 
2 x gniazda elektr. 
230V - oświetlenie komory roboczej 
- system kontroli przepływu powietrza FM 100 
Wentylator odciągowy 
Szafa na kwasy i zasady 
Elementy montażowe 
Montaż dygestorium w laboratorium Zamawiającego. 
 

Część nr II– Klimatyzator wraz z montażem  
 
Klimatyzator ścienny o następujących parametrach: 
Moc chłodzenia: 5,0 kW 
Moc grzania:  5,8 kW 
Max. przepływ powietrza jednostki wew. 19,5 m3/min 
Pobór mocy (chł./ grz.) 1500/1600 W 
Wymiary jednostki wewnętrznej: 1030x325x250 
Zasilanie:    220 - 240 V / 50 Hz 
 
Wykonanie montażu i rozruchu urządzenia w siedzibie Zmawiającego. 
 
 

4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów 
prawa w UE, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.  

 

Przedmiot zamówienia Część I powinien spełniać następujące normy: 

 PN-EN 61010:2004  
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, 
automatyki i urządzeń laboratoryjnych - część 1 Wymagania ogólne. 

 PN-EN 61140:2005  
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń. 

 PN-EN 61293: 2000 



Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 
elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

 PN-EN 60529:2003  
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. (Kod IP) 

 PN-EN 60446:2004  
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

 PN-EN 14175: 2006  
Dygestoria. 

 PN-EN 14175-2 : 2006 Wyciągi laboratoryjne - Część 2 
Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania. 

 PN-EN 14175-3 : 2006 Wyciągi laboratoryjne - Część 3 
Metody badania typu. 

 PN-EN 13150:2004  
Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody    
badań. 

 PN-EN 13792:2003 
Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratoriów. 

 PN-IEC 60364-7-713:2005  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Wymagania dotyczące specjalnych     
instalacji lub lokalizacji. Meble. 

 

5.  Inne wymagania  

 

6. Zakres dostawy  

 
Zakres dostawy do miejsca użytkowania (siedziby Zamawiającego) powinien 

obejmować:  

 kompletne, nowe wyposażenie, wymienione w pkt 3 

 wykonanie montażu  

 dla części I zamówienia deklarację dostawcy odnośnie spełniania przez przedmiot 
zamówienia przytoczonych norm 

 

7. Gwarancje oczekiwane  

 12 miesięcy od dostawy,  

 każda pozycja dostawy, która nie spełni wymagań zakresie rozwiązań 
konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonania zostanie zastąpiona przez 
Dostawcę pozycją wolną od wad na koszt Dostawcy  

 

8. Zakres oferty technicznej  

Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej:  

 informacje techniczne (karty katalogowe lub charakterystyki) na podstawie, których 
będzie można dokonać sprawdzenia założeń i wymagań technicznych.  


