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Formularz wymaganych warunków technicznych 
	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatu do badania uwalniania substancji aktywnych z różnych postaci leków, znak sprawy: AEZ/S-085/2017,
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Opis wymaganych cech / parametrów technicznych 
Wartości wymaganych cech / parametrów technicznych 
Oferowane cechy / parametry techniczne
1
2
3
4
1
1
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2017)                                             (Należy podać)

2
Aparat 
przepływowy do uwalniania z łaźnią do termostatowania
TAK/NIE
3
Aparat 
zgodny z wymaganiami najnowszych wydań Farmakopei Amerykańskiej i Farmakopei Europejskiej w konfiguracji pozwalającej prowadzić prace badawczo-rozwojowe nad jak największą liczbą różnych postaci leków
TAK/NIE
4.1
Komory (cele) aparatu - przepływowe, dostosowane do badania tabletek i kapsułek twardych
rozmiar komory – 22,6 mm 
TAK/NIE
4.2

ilość komór - 7 szt. 
TAK/NIE
4.3

sterowanie automatyką otwierania i zamykania komór z poziomu oprogramowania (firmware) łaźni
TAK/NIE
5.1
Blok 
pomiarowy 7 - stanowiskowy z komorami przepływowymi
TAK/NIE
5.2

pokrywa zabezpieczająca blok pomiarowy wraz z komorami podczas pracy aparatu 
TAK/NIE
6
System zintegrowanego termostatowania komór 
w minimalnym zakresie temperatur od temperatury pokojowej + 50C do 450C
TAK/NIE
7
Blok zaworowy 
umożliwiający automatyczną zmianę płynu akceptorowego w trakcie analizy; wymiana minimum 4 różnych mediów
TAK/NIE
8
System zabezpieczenia 
sygnalizujący ciśnienie zwrotne dla każdej komory indywidualnie
TAK/NIE
9
Praca aparatu w układzie otwartym
wymagane
TAK/NIE
9.1
Aparat posiadający kolektor frakcji z modułem umożliwiającym pobieranie próbek do badań spektrofotometrycznych, przy czym zostaną pobrane próbki o następującej objętości  
Parametr punktowany
Objętość pobranych próbek:
min. 60 ml
Objętość …… ml
(należy podać)
60 ml – 0 punktów
> 60 ml– 5 punktów
10
Praca aparatu w układzie zamkniętym
wymagane
TAK/NIE
10.1
Aparat 
zapewnia pracę z małymi objętościami (od 15 mL do 50 mL) płynu akceptorowego i z dużymi objętościami (od 50 mL do 5000 mL) płynu akceptorowego
TAK/NIE
11.1
Pompa tłokowa 7-kanałowa, ceramiczna, z indywidualną regulacją przepływów na każdy kanał
minimalny zakres przepływu od 1.5 ml/min do 35 ml/min 
Zakres od …. ml/min do ….ml/min
(należy podać)
Parametr oceniany: 
minimalny zakres przepływu większy niż 1,5 ml/min – 0 pkt
minimalny zakres przepływy mniejszy bądź równy 1.5 ml/min  – 5 pkt



Dokładność w zakresie:
1) - 2.0 ml/min – 3.9 ml/min: ≤ ± 4 %
2) - 4.0 ml/min – 7.9 ml/min: ≤ ± 3 %
1) - Dokładność - ……%
2) - Dokładność - ……%
(należy podać)
11.2

Parametr punktowany
dokładność w zakresie od 8.0 mL/min – 35 mL/min.
Dokładność - ……%
(należy podać)
dokładność  >  (±2%)   -  0 pkt
dokładność  ≤  (±2%)   -  5 pkt
11.3

pompa pracować będzie ze wszystkimi typami komór ze stałym przepływem płynu akceptorowego bez względu na opory stawiane przez komory
TAK/NIE
11.4

w układzie otwartym pompa umożliwiać będzie zmianę medium w trakcie analizy
TAK/NIE
12
Programowanie metod jak również sterowanie wszystkich elementów aparatu (łaźnia do uwalniania, pompa, kolektor frakcji, zawory) 
przy pomocy klawiatury i wyświetlacza łaźni do uwalniania
TAK/NIE
13
Aparat 
posiada możliwość rozbudowy o podłączenie spektrofotometru w systemie off-line/on-line w układzie otwartym i układzie zamkniętym
TAK/NIE
14
Aparat 
posiada możliwość rozbudowy o minimum następujące komory:
- umożliwiające konwekcyjne oraz dyfuzyjne badanie uwalniania substancji leczniczej z parenteralnych i półstałych postaci leków;
- do kapsułek miękkich i czopków
- do implantów
- do granulatów i proszków
TAK/NIE
14.1
Aparat
posiadający możliwość podłączenia drukarki pozwalającej na bezpośredni wydruk z poziomu oprogramowania urządzenia raportu zawierającego długość trwania analizy, statystykę temperaturową, czasy i objętości punktów próbkowania
TAK/NIE
15
W wyposażeniu aparatu 
zestaw akcesoriów umożliwiających zastosowanie różnych komór i wkładów w zależności od systemu pracy, w tym w szczególności:
- blok zaworów do zmiany medium, 
- wkłady filtrujące, 
- głowice filtrów, 
- filtry, uchwyty,
- urządzenia do uchwytów, 
- szklane kuleczki 1mm, 
- probówki, 
- stojak do probówek, 
- przewody 
TAK/NIE
16
Wykonanie wstępnej kwalifikacji IQ i OQ aparatu u użytkownika
wymagane
TAK/NIE
17
Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia
wymagane
TAK/NIE



.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

