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Załącznik Nr 1 pkt. 1 do SIWZ 

 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1 
 
1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf suszarniczych z chłodzeniem 

(typu inkubator) – 2 sztuki CPV - 38.00.00.00-5 

 

2. Założenia 
Szafy suszarnicze z chłodzeniem (typu inkubator) służące do suszenia nasion w niskich 

temperaturach oraz umożliwiające stratyfikację nasion przed oceną ich żywotności 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Parametry techniczne 

Lp Nazwa parametru/ funkcji/ warunku 

1 pojemność komory roboczej w zakresie od 180 do 250 litrów 

2 wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 

3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10°C (temperatura 

osiągalna bez doświetlania) do  przynajmniej + 60°C 

4 możliwość programowania temperatury z dokładnością ustawienia 

temperatury przynajmniej +/- 0,5°C 

5 możliwość utrzymania ciemności wewnątrz komory roboczej 

6 Oświetlenie wewnętrzne 

7 wymuszony obieg powietrza 

8 sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem 

parametrów roboczych, panel sterujący 

9 alarm akustyczno-wizualny ostrzegający o przekroczeniu 

parametrów pracy 

10 zasilanie sieciowe 230V, 50Hz 

11 Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU 
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4. Zakres dostawy 
a) szafa suszarnicza z chłodzeniem (typu inkubator) – 2 sztuki 

b) dostarczenie sprzętu do miejsca użytkowania – siedziba Zamawiającego 

c) instalacja i uruchomienie dostarczonych urządzeń - uwzględnione w cenie urządzeń 

d) dokumentacja aparatury w tym instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji w 

języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 

e) deklaracja zgodności, oznaczenie CE  
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Załącznik Nr 1 pkt. 2 do SIWZ 
 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2 
1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ultrazamrażarki -80°C – 1 sztuka. 

CPV - 38.00.00.00-5 

 
2. Założenia 
Ultrazamrażarka -80°C służąca do przechowywania nasion. 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Parametry techniczne 

Lp Nazwa parametru/ funkcji/ warunku 

1 pojemność komory roboczej w zakresie od 400 do 550 litrów 

2 gwarantowana temperatura robocza przynajmniej -80°C (w 

temperaturze otoczenia 30°C) 

3 możliwość regulacji temperatury  w zakresie od -50 do -80 lub 

szerszym 

4 dokładność regulacji temperatury przynajmniej +/- 1°C 

5 podział komory roboczej na minimum 2 sekcje, każda zamykana 

oddzielnymi niezależnymi, wewnętrznymi drzwiami 

6 sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem 

parametrów roboczych, panel sterujący 

7 alarm akustyczno-wizualny ostrzegający o odchyleniach od 

temperatury roboczej, braku zasilania 

8 system back-up – awaryjnie podtrzymujący temperaturę w 

przypadku braku zasilania 

9 stelaże metalowe na pudełka przechowalnicze 

10 zasilanie sieciowe 230V, 50Hz 

11 Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU 

 
4. Zakres dostawy 

a) ultrazamrażarka -80°C 

b) dostarczenie sprzętu do miejsca użytkowania – siedziba Zamawiającego 
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c) instalacja i uruchomienie dostarczonego urządzenia – uwzględnione w cenie 

urządzenia 

d) dokumentacja aparatury w tym instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji w 

języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej 

e) deklaracja zgodności, oznaczenie CE  



 24 

Załącznik Nr 1 pkt. 3 do SIWZ 
 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komór hodowlanych do 

kiełkowania nasion w kontrolowanych warunkach – 2 sztuki. CPV - 38.00.00.00-5 

 
2. Założenia 
Komora hodowlana do kiełkowania nasion w kontrolowanych warunkach służąca do oceny 

żywotności nasion poprzez testy kiełkowania. 
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Parametry techniczne 

Lp Nazwa parametru/ funkcji/ warunku 

1 pojemność komory roboczej w zakresie od 380 do 500 litrów 

2 zakres ustawianej temperatury pracy przy włączonym oświetleniu od 

0°C do 50°C lub szerszy z dokładnością przynajmniej +/-0,5°C 

3 zakres ustawianej wilgotności w zakresie od 20% do 90% RH lub 

szerszym 

4 wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 

5 sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem 

parametrów roboczych, panel sterujący 

6 oświetlenie boczne przynajmniej z dwóch stron 

7 regulacja intensywności oświetlenia 

8 natężenie oświetlenia przynajmniej 12000 luxów w centrum komory 

roboczej 

9 liczba półek: przynajmniej 3 

10 zasilanie sieciowe 230V, 50Hz 

11 alarm akustyczno-wizualny ostrzegający o odchyleniach od 

parametrów roboczych i braku zasilania 

12 Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU 

 
 
 

4. Zakres dostawy 
a) komora hodowlana do kiełkowania nasion w kontrolowanych warunkach – 2 sztuki 
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b) dostarczenie sprzętu do miejsca użytkowania – siedziba Zamawiającego 

c) instalacja i uruchomienie dostarczonych urządzeń – uwzględnione w cenie urządzeń 

d) dokumentacja aparatury w tym instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji w 

języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej 

e) deklaracja zgodności, oznaczenie CE  
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Załącznik Nr 1 pkt. 4 do SIWZ 
 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 4 
1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych inkubatorów do kiełkowania 

nasion – 2 sztuki. CPV - 38.00.00.00-5 

 
2. Założenia 
Inkubator do kiełkowania nasion służący do oceny żywotności nasion. 

 
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Parametry techniczne 

Lp Nazwa parametru/ funkcji/ warunku 

1 pojemność od minimum 40 do 60 litrów 

2 zakres temperatury pracy od +5°C powyżej temperatury powietrza 

do przynajmniej 70°C 

3 dokładność ustawienia temperatury +/- 0,5°C 

4 naturalny obieg powietrza 

5 zabezpieczenie przed przegrzaniem 

6 wnętrze ze stali nierdzewnej 

7 przynajmniej 2 półki 

8 wyświetlacz parametrów pracy 

9 alarm akustyczno-wizualny ostrzegający o odchyleniach od 

parametrów roboczych i braku zasilania 

10 zasilanie sieciowe 230V, 50Hz 

11 Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU 

 
4. Zakres dostawy 

a) inkubator do kiełkowania nasion 

b) dostarczenie sprzętu do miejsca użytkowania – siedziba Zamawiającego 

c) instalacja i uruchomienie dostarczonych urządzeń – uwzględnione w cenie urządzeń 

d) dokumentacja aparatury w tym instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji w 

języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej 

e) deklaracja zgodności, oznaczenie CE
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Załącznik Nr 1 pkt. 5 do SIWZ 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 5 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej suszarki laboratoryjnej – 1 sztuka. 

CPV - 38.00.00.00-5 

 
2. Założenia 
Suszarka laboratoryjna służąca do suszenia i sterylizacji szkła laboratoryjnego. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Parametry techniczne 
 

Lp Nazwa parametru/ funkcji/ warunku 

1 objętość od minimum 100 litrów do 150 litrów 

2 zakres temperatury pracy o zakresie od +10°C powyżej temperatury 

powietrza do 200°C lub szerszym 

3 ochrona przed przegrzaniem 

4 system alarmowy 

5 Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU 

 

4. Zakres dostawy 
a. Suszarka laboratoryjna 

b. dostarczenie sprzętu do miejsca użytkowania – siedziba Zamawiającego 

c. instalacja i uruchomienie dostarczonych urządzeń – uwzględnione w cenie urządzeń 

d. dokumentacja aparatury w tym instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji w 

języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej 

e. deklaracja zgodności, oznaczenie CE 

 


