Załącznik 1 do Części 4 Formularza Przedmiotowo - cenowego
LP.
Opis przedmiotu
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Automatyczna stacja pipetująca (Eppendrof epMotion 5070 PCR Multicon nr kat. 5070000948 lub równoważna)  wraz z akcesoriami i materiałami niezbędnymi do jej uruchomienia:

	Automatyczna stacja pipetująca posiadająca 4 pozycje ANSI/SBS obszaru roboczego i pozycje wirtualne pozwalające na zaprogramowanie dodatkowych etapów pracy robota. 
	Automatyczna stacja pipetująca służąca do pipetowania w zakresie 0,2 ul do 1 ml (w zależności od użytej głowicy).

Sterowanie stacji za pomocą dotykowego komputera typu All-in-one (min. 15 cali) wyposażonego w minimum 4 porty USB pozwalające na podłączenie myszki, klawiatury oraz pamięci USB umożliwiającej transfer danych. Mysz i klawiatura w zestawie. System operacyjny Windows 10 Professional
	Stacja wyposażona w czujnik optyczny pozwalający na bezkontaktowe rozpoznawanie: 
	Rodzaju i pozycji akcesoriów
Liczby i położenia końcówek w statywie
Poziomu napełnienia naczyń
	Oprogramowanie umożliwiające samodzielne pisanie protokołów oraz optymalizację procedur. Możliwość dodawania przez użytkowników dodatkowych plików dostosowujących urządzenie do pracy z typami probówek oraz akcesoriów używanymi podczas procedur.
	Stacja pipetująca automatycznie wykrywa oraz zmienia do 2 głowic pipetujących użytych w jednym protokole.
	Pipetowanie na stacji odbywa się w oparciu o system poduszki powietrznej.
	Standardowe ustawienia programów pozwalające na bezkontaminacyjne pipetowanie cieczy – system pipetuje z góry w formie swobodnego zrzutu.
	Stacja pipetująca zabezpieczona pełną zabudową, pokrywy: lewa, prawa, tylna i górna, otwierana pokrywa przednia, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy użytkowników oraz chroni stację roboczą przed kurzem i zanieczyszczeniem z zewnątrz.
	Dokładność ruchu ramienia pipetującego nie gorsza niż +/- 0,3 mm.
Stacja wyposażona w wysoko precyzyjne przyrządy do pipetowania nadające się do sterylizacji w autoklawie przy 121oC, 100 kPa, 20 min. Narzędzia pipetujące muszą posiadać certyfikaty dokładności wyników pomiarowych oparte o normę ISO EN 8655 oraz muszą posiadać możliwość rekalibracji.
W zestawie ze stacją głowice pipetujące oraz akcesoria i adaptery o następującej charakterystyce:
	Jeden 7 pozycyjny statyw do zbiorników na odczynniki 
1 adapter do pracy z końcówkami na tackach
2 adaptery na 96 dołkową płytkę PCR lub na 96 probówek PCR 0,2 ml 
1 adapter mieszczący jednocześnie: 48 probówek PCR 0,2 ml, 12 probówek 1,5/2,0 ml i  1 probówkę 5,0 ml
	Pudełko na odpady z metalową obręczą do przytrzymania worka na odpady
Jednokanałowa głowica pipetująca o zakresie objętości 1–50 μL
	Błąd pipetowania dla 5 μl: błąd systematyczny nie większy niż +/- 5,0%; błąd przypadkowy nie większy niż  +/-3,0%
Błąd pipetowania dla 50 μl: błąd systematyczny nie większy niż +/- 1%, błąd przypadkowy nie większy niż  +/-0,4%
	Ośmiokanałowa głowica pipetująca w zakresie objętości 1–50 μL
	Błąd pipetowania dla 5 μl: błąd systematyczny nie większy niż +/- 5,0%; błąd przypadkowy nie większy niż  +/-5,0%
	Błąd pipetowania dla 50 μl: błąd systematyczny nie większy niż +/- 1,2%, błąd przypadkowy nie większy niż  +/-0,6%
W zestawie zestaw startowy końcówek (tipsów) w formie Reload System , z filtrem, czyste do PCR, do dozowania cieczy o objętości 1 –50µl, do automatycznej stacji pipetującej wyposażonej w jedno- i ośmiokanałowe głowice dozujące. 1 opakowanie zawiera 24 tacki, każda po 96 szt. tipsów, konfekcjonowane po 96 sztuk w 8 wierszach po 12 sztuk w tackach kodowanych kolorystycznie, kompatybilnych z rakami stacji pipetującej epMotion, kompatybilne z optycznym systemem identyfikacji rodzaju i ilości końcówek
W zestawie mały (10ml) pojemnik do pracy z reagentami, z przykrywką, wykonany z polipropylenu, może być wstawiany tylko z użyciem specjalnego statywu, do 7 sztuk jednocześnie, klasa czystości: PCR clean, stożkowaty kształt, podziałka objętości
Licencja na rozszerzony zestaw funkcji 
	Tworzenie własnych metod, zarządzanie stworzonymi wcześniej metodami w bazie danych
Tworzenie oraz edycja plików naczyń
Definicja wysokości pipetowania i pozycjonowania końcówki względem dna naczynia (np. dołka płytki, probówki)
Uruchamianie metod lub przeprowadzanie symulacji, również w trybie 3D. 
Zapisywanie i możliwość wydruku plików log, zawierających parametry pracy urządzenia
Automatyczna zmiana głowicy z 1- na 8-kanałową w zależności od liczby próbek
Możliwość uruchomienia metody od dowolnego kroku
Powiadomienia email o aktualnym statusie urządzenia w trakcie pracy, np. wymaganych interwencji użytkownika, wystąpieniu błędu, zakończeniu metody. 
Dedykowane narzędzie (asystent) do kalkulacji potrzebnych objętości pipetowania przy normalizacji stężeń DNA/RNA
	Wymiary urządzenia nie większe niż: 65 cm szerokość x 48 cm głębokość x 63 cm wysokość, +/- 10%.

Waga urządzenia bez akcesoriów do 50 kg.
Pobór mocy: max 150W. 
Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.
Instalacja i kwalifikacja wykonywana przez serwis producenta stacji.
Szkolenie z obsługi stacji pipetującej oraz tworzenia protokołów dla 6 osób, czas trwania minimum 4 godziny
Dostępna pomoc aplikacyjna. 
Czas reakcji serwisowej do 72 godzin.
	Czas naprawy do 21 dni kal.
Przykładowy model spełniający wymagania Zamawiającego: Eppendrof epMotion 5070 PCR Multicon nr kat. 5070000948 
2
Wirówka 
Siła wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm)
Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm
Wysokość dostępu wynosząca min. 29 cm
Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera
Pobór mocy maksymalnie 1650W
Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora
Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby
Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości
Możliwość instalacji 12 rotorów
Maksymalna pojemność: 4 probówki po 250ml
Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania
Pokrywa z lekko działającym mechanizmem zamykającym
Dostęp do próbek na niewielkiej wysokości 29 cm ułatwia wkładanie i wyjmowanie
	Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej

Waga urządzenia do 80 kg
Możliwość regulacji temperatury od -9 oC do +40 oC
	Wysokość wirówki z otwartą pokrywą max. 74 cm
Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  max 64 x 55 x 34 cm
	Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania
Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 35 programów wirowania
Wirówka posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz
Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory
Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf
Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego
Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności
Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory
Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora
W zestawie:
	Rotor wychylny z czterema okrągłymi pojemnikami o pojemności 250ml, w których mieści się conajmniej 16 probówek typu Falcon o pojemnosci 50ml.  Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki o pojemności od 0,2ml do 250ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3 234 x g (4 200rpm). Kosze oraz adaptery można sterylizować w autoklawie (120C, 20min). Adaptery na probówki 15 ml oraz 50 ml w zestawie (nr katalogowy S-4-72)
	Rotor stałokątowy z aluminiową pokrywą nieprzepuszczającą aerozoli, mieszczący co najmniej 30 probówek o pojemności 1,5/2 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20 800 x g (14 000rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywami można sterylizować w autoklawie, wykonany z anodyzowanego aluminium, odporny chemicznie 

Przykładowy model spełniający wymagania Zamawiającego: 5804R IVD (nr kat. 5805000629)
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Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek
z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml.
Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C
Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C
	Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych)
	Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C

Prędkość ogrzewania 7°C/min w zależności od stosowanego bloku
Prędkość schładzania  2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia
Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej
Możliwość zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania
5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów
Orbita mieszania min. 3 mm
Wymiary max. (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm
	Waga do 6,3 kg
Możliwość wyboru bloku z 11 różnych bloków wymiennych
Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi
Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów
Możliwość mieszania z przerwami
Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia
Zużycie energii max. 200W
Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki.
W zestawie:
	wymienny blok grzejny na 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy  100°C przy  2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną. Blok kompatybilny z urządzeniami: ThermomixerC oraz ThermostatC marki Eppendorf

wymienny blok grzejny na 24 probówki 2 ml o maksymalnej temp. pracy  100°C przy  2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną. Blok kompatybilny z urządzeniami: ThermomixerC oraz ThermostatC marki Eppendorf
	Autoryzowany serwis producenta 

Przykładowy model spełniający wymagania Zamawiającego: Thermomixer C (nr kat. 5382000015) 



