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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest kompletne stanowisko pomiarowe do wyznaczania czułości 
skrośnej. 
 
Miejscem docelowym dostawy jest: 
 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa. 
 
Gwarancja – min. 24 miesiące. 
 

Lp.  
1. STANOWISKO DO POMIARÓW REOLOGICZNYCH PŁYNÓW BIOLOGICZNIE 

CZYNNYCH 
  

 Lp. Składowe stanowiska Ilość  
1.  Wiskozymetr rotacyjny nr 1 1 szt. 
2. Cieplarka laboratoryjna wyposażona w układ grzewczo-

chłodzący nr 2 
1 szt. 

3. Automatyczny licznik kolonii bakteryjnych z możliwością 
pomiaru stref zahamowania wzrostu wraz z jednostką 
sterującą nr 3 

1 szt. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Wiskozymetr rotacyjny nr 1 
 

 Minimalny zakres pomiarowy: przynajmniej 50 cP; 
 Maksymalny zakres pomiarowy: przynajmniej 600 000 cP; 
 Dokładność pomiaru: lepkość +/-1%, temperatura +/- 0,2°C; 
 Możliwy pomiar: lepkość, temperatura, moment obrotowy; 
 Transmisja danych przez port USB; 
 Czujnik Pt-100; 
 Posiada minimum 4 wrzeciona; 
 Zasilanie sieciowe oraz przy pomocy baterii alkalicznych; 
 Możliwość przenoszenia w dedykowanej walizce (dostarczonej przez dostawcę w 

zestawie); 
 Masa urządzenia nie większa niż 1,5 kg; 
 Czas dojazdu serwisu maksymalnie 8 godzin od zgłoszenia awarii; 
 Urządzenie fabrycznie nowe. 

 
2. Cieplarka laboratoryjna wyposażona w układ grzewczo-chłodzący nr 2 
 

 Obudowa z blachy malowanej proszkowo; 
 Wnętrze ze stali nierdzewnej 0H17; 
 Drzwiczki pełne; 
 Sygnalizacja otwartych drzwi; 
 Pojemność komory minimum 70L; 
 Minimum dwie półki; 
 Wyświetlacz kolorowy graficzny zapewniający dobrą widoczność w warunkach 

laboratoryjnych; 
 Wymuszony obieg powietrza; 
 Zakres temperatur pracy: +3°C do +40°C z regulacją co 0,1°C; 
 Pamięć wyników pomiarowych; 
 Port USB; 
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 Oświetlenie wewnętrzne LED; 
 Czas dojazdu serwisu maksymalnie 8 godzin od zgłoszenia awarii; 
 Urządzenie fabrycznie nowe. 

 
3. Automatyczny licznik kolonii bakteryjnych z możliwością pomiaru stref 

zahamowania wzrostu wraz z jednostką sterującą nr 3 
 

 Kamera wysokiej rozdzielczości minimum 5MPix; 
 Moduł zliczania kolonii na podłożach wylewanych; 
 Moduł do określania stref zahamowania wzrostu; 
 Płytki walidacyjne; 
 Obsługa szalek Petriego o średnicy do 150mm; 
 Minimalny rozmiar wykrywanych kolonii 43um; 
 Automatyczny rozdział kolonii nachodzących na siebie; 
 Separacja obiektów pod względem koloru, kształtu oraz rozmiaru; 
 Zamykana komora pomiarowa; 
 Jednostka sterująca kompatybilna z oprogramowaniem Windows Professional; 
 Czas dojazdu serwisu maksymalnie 8 godzin od zgłoszenia awarii; 
 Urządzenie fabrycznie nowe. 

 
Wymagania dodatkowe dla stanowiska: 
 

 Wykonawca musi zapewnić przeszkolenie z zakresu utrzymania stanowiska 
w pełnej sprawności oraz przeszkolenie z zakresu obsługi oprogramowania 
dedykowanego w siedzibie SGSP dla pracowników Zakładu Ratownictwa 
Chemicznego i Ekologicznego; 

 


