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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

Sprzęt laboratoryjny: Inkubator CO2 

KOD CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny 

INSTRUKCJA: 

1. Potencjalny sprzedawca powinien przeczytać, zrozumieć i zaznaczyć w polu wyboru znajdującym 
się z prawej strony kolumny, czy oferta obejmuje bądź nie obejmuje danego kryterium. Wycena 
będzie zamieszczona na końcu niniejszego dokumentu, lub opcjonalnie w formie załącznika. 

2. Dodatkowe informacje techniczne będą wyjaśniane przez office@bioceltix.com . 
3. Uwagi dostawcy mogą być załączone w niniejszym dokumencie po zatwierdzeniu lub odrzuceniu 

danego elementu w kolumnach po prawej stronie. 
4. Odchylenia od powyższej specyfikacji są możliwe warunkowo jeżeli zostaną zatwierdzone przez 

zamawiającego oraz gdy zostaną zachowane wszystkie cechy funkcjonalne. 
5. Ta specyfikacja stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Doświadczenie sprzedawców  

i błędy użytkowników mogą zostać dodane to tego dokumentu, jako informacje dodatkowe dla 
zamawiającego.  

6. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt. 
7. Wykonawca umożliwi obejrzenie sprzętu w miejscu jego wytworzenia przed ostatecznym 

podpisaniem umowy. 
8. Wykonawca dostarczy sprzęt do 10 tygodni od daty złożenia zamówienia / podpisania umowy. 

 

Inkubator CO2 

Lp Parametry  Spełnia Nie spełnia 

1 2 3 4 

1. 
Inkubator CO2 do inkubacji hodowli komórkowych 

  

2. 
Pojemność minimum 168 L 

  

3. 
Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 7°C do 50°C 

  

4. 
Zakres wilgotności: do 95% wilgotności względnej 

  

5. System nawilżania z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowym   

6. Samoczynna sterylizacja termiczna przy 180°C   

7. Dysza mieszająca gaz CO2 z efektem Venturiego    

8. Czujnik CO2 w technologii podczerwieni   
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9. Wyświetlacz LED minimum 3-cyfrowy, 7segmentowy   

10. Drzwi z zawiasami z prawej strony   

11. Szczelne zamykanie drzwi wewnętrznych ze szkła bezpiecznego 

(ESG) 

  

12. Bezszwowa komora wewnętrzna, głęboko tłoczona ze stali 

nierdzewnej 

  

13. Minimum 3 perforowane wysuwane półki ze stali nierdzewnej   

14. Możliwość  wyposażenia urządzenia w adapter do piętrowego 

ustawienia 

  

15. System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym   

16. Bezpotencjałowy styk alarmowy   

17. Oferta obejmuje transport, instalację oraz szkolenie.   

18. Oferta obejmuje kwalifikację instalacyjną i operacyjną (IQ/OQ)   
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