
  

 

 

Sygnatura: ZP-047/2017(pno_21/17) 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-Vis z wyposażeniem 
(parametry i cechy minimalne) 

 
1. Szerokość pasma 1.8 nm 

2. Źródło światła:  ksenonowa lampa błyskowa 

3. Detektor:  fotodiody krzemowe 

4. Zakres ustawiania długości fali: 190-1100 nm 

5. Dokładność fali:  ±1 nm 

6. Powtarzalność fali:  ±0.5 nm 

7. Szybkość skanowania: 10  - 4200 nm 

8. Tryby pomiaru: absorbancja, transmitancja, stężenie 

9. Zakres:  od -0,5 do 5A, -1.5 do 125%T, ±9999C 

10. Dokładność:  0.005A dla 1.0A, 0.00025A dla 0.0A 

11. Szum: 0.00050 dla 1.0A 

12. Stabilność:   <  0.0005 A/h 

13. Wyświetlacz LCD o rozmiarach co najmniej 9x7 cm 

14. Ciemna, odporna na uszkodzenia mechaniczne obudowa 

15. Odporne na zalanie przyciski membranowe 

16. Pamięć wewnętrzna co najmniej 90 programów, możliwość wyboru programów bezpośrednio z USB 

17. 3 gniazda USB – 1 na panelu frontowym, 2 na ścianie tylnej (osobne dla komputera i drukarki) 

18. 3-pozycyjny uchwyt karuzelowy umożliwiający pracę z kuwetami 10 mm, 20-50 mm oraz okrągłymi 13-2 5mm 

19. Wymiary nie większe niż (SxGxW): 30 x 40 x 25cm 

20. Waga nie większa niż 9 kg 

21. Wyposażenie dodatkowe: 

a) Łaźnia wodna do przygotowywania próbek: 

• Sterowanie mikroprocesorowe 

• Pojemność: 6 litrów ±0.25 l 

• Zakres temperatur: od temp. +5 ºC powyżej temp. pokojowej do do 99,9ºC, ustawiane co 0.1ºC 

• Ustawienia czasu pracy: co najmniej do 99 h oraz praca stała 

• Stabilność temperatury:  ±0,2 ºC 

• Zbiornik łaźni wykonany ze stali nierdzewnej 

• Wymiary wanny minimalnie (SxGxW): 15 x 30 x 15cm 

• Wymiary zewnętrzne maksymalnie (SxGxW): 24 x 40 x 27cm 

• Waga nie większa niż 8 kg 



  

 

• Panel sterowania z przyciskami membranowymi odpornymi na zalanie 

• Osobne wyświetlacze LED dla czasu i temperatury 

• Funkcja opóźnionego startu 

• Alarm wizualny i dźwiękowy, zabezpieczenie przed przegrzaniem, detekcja niskiego poziomu wody 

• Obudowa malowana epoksydową farbą proszkową 

• Maksymalny pobór mocy: 600 W 

• Zawór do usuwania wody z komory  

• 2 stelaże na probówki o średnicy 18 mm oraz 30 mm 

b) Zestaw 3 pipet automatycznych: 

• Zakres pojemności: pipety jednokanałowe 1 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl,  

• Zestaw musi składać się z:  

• Kompletu pipet zgodnego z numerem zestawu,  

• Autoklawowalnych pudełek z tipsami  dostarczonych do wszystkich pipet z zestawów 

• Statywu na co najmniej 6 pipet – w celu szybkiego i łatwego odczytywania objętości, pipety powinny być 

wieszane na stelażu w jednym rzędzie (nie dopuszcza się statywów karuzelowych) 

• Pipeta w całości  wykonana z  jasnego tworzywa odpornego na UV, reagenty oraz wysoką wilgotność 

• W celu wyeliminowania ryzyka nieprawidłowego nałożenia końcówek, muszą one być mocowane za pomocą 

zatrzasku 

• Pipeta musi mieć powierzchnię gładką, bez widocznej chropowatości 

• Zrzutnik demontowany przez użytkownika bez użycia jakichkolwiek narzędzi  

• Każda pipeta powinna mieć samonośny mechanizm regulacji objętości, odizolowany termicznie od obudowy 

pipety, niewrażliwy na zmiany objętości wywołane ciepłem ręki operatora 

• Podpórka pod palec wskazujący, będąca integralną częścią pipety, regulowana, obracana w zakresie co 

najmniej 120° 

• Okienko z wartością ustawionej objętości umieszczone z boku uchwytu pipety, osłonięte przezroczystym 

tworzywem 

• Obok okienka z wartością objętości, fabrycznie  przygotowane miejsce do umieszczenia wkładki z opisem 

pipety, osłonięte demontowalną obudową z tworzywa sztucznego 

• W celu łatwej identyfikacji odpowiednich końcówek, pipety powinny posiadać kolory kodowe, umieszczone 

w co najmniej 3 miejscach na obudowie (np. przycisk, uchwyt na palec wskazujący, obok informacji o 

zakresie objętości pipety) 

• Dwudzielny przycisk, z ruchomą, niedemontowalną, górną częścią, zabezpieczającą przed przypadkową 

zmianą objętości 

• Wybór odpowiedniej objętości dokonywany tylko poprzez przekręcanie przycisku tłoka, bez współosiowych 

tulei lub innych rozwiązań, utrudniających pracę 

• Każda pipeta o objętości mniejszej niż 50µl, w celu zapewnienia dokładnych i powtarzalnych wyników, 

powinna posiadać funkcję wydmuchu, tzw.” blow out”. 

22. Certyfikat CE dla wszystkich elementów wyposażenia 

23. Autoryzowany serwis producenta dla wszystkich elementów zestawu 



  

 

24. Oryginalne foldery producenta 

25. Instalacja i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji 

26. Gwarancja: minimum 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy 

 


