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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 3

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-188/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Wyszczególnienie Cech / Funkcji / Parametrów Wymaganych
Wartość, Wymagana / Punktowana
Cechy/Funkcje/Parametry i wartości oferowane 
(Wypełnia Wykonawca)
1
	2

3
4
Skaner TLC 1 zestaw
Producent (marka) …………..………………………………………… (Należy podać)
model  …………………………………………………..………………(Należy podać)
rok produkcji 2017
(Wypełnia Wykonawca)

	

Elementy składowe zestawu
	Skaner pasków chromatografii cienkowarstwowej 

Licznik Flow-Count 
Detektor będącym standardowym powielaczem fotoelektronowym (PMT)
Ołowiany uchwyt osłonny i celka przepływowa do współpracy z detektorem
Układ interfejsu z oprogramowaniem do obsługi skanera i licznika Flow-Count
Tak/Nie
	

Cechy ogólne skanera
	Skaner, w połączeniu z licznikiem Flow-Count i powielaczem fotoelektronowym powinien tworzyć skanujący system detekcji radiochromatograficznej do chromatografii cienkowarstwowej, który zapewni bezpośrednie zliczanie płytek bez potrzeby ich przecinania lub zeskrobywania.

możliwość przesuwania paska chromatografii cienkowarstwowej pod detektorem ze stałą i powtarzalną szybkością.
Skaner przeznaczony do rutynowej kontroli jakości radiofarmaceutyków, 
Licznik Flow-Count kompatybilny ze wszystkimi systemami chromatografii cieczowej 
Tak/Nie
	

Przeznaczenie skanera
	Rutynowa kontrola jakości radiofarmaceutyków: co najmniej: [18F] FDG, 99mTc oraz 123I
	Badania TLC radiofarmaceutyków znakowanych izotopami alfa, beta oraz gamma,


Tak/Nie
	

Oznaczanie 14C w badaniach farmakologicznych i toksykologicznych
Parametr oceniany:
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt
Tak/Nie
	

Międzyprocesowe badania TLC mieszanin reakcyjnych
Parametr oceniany:
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt
Tak/Nie
	

Liczba nastaw oraz wartości prędkości przesuwania tacy
Co najmniej 5 dostępnych nastaw prędkości przesuwania tacy: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; oraz 2,0 mm/s.
Parametr oceniany:
 5 nastaw – 0 pkt.
> 5 nastaw – 1 pkt.
Należy podać liczbę nastaw oraz wartości prędkości

………………………….
	

Rozmiar szczeliny
Co najmniej trzy dostępne rozmiary szczeliny:
	1 mm x 1”

2 mm x 1”
3 mm x 1”
Parametr oceniany:
= 3 szczeliny – 0 pkt.
> 3 szczeliny – 1 pkt.

Należy podać:

…………………………….
	

Rodzaje sygnałów na wyjściu

Co najmniej dwa rodzaje wyjść:
	Analogowe – monitorowana szybkość zliczeń jest podawana jako sygnał analogowy, który może być połączony z rejestratorem taśmowym, integratorem lub systemem danych chromatograficznych.

TTL – poszczególne wykryte zliczenia są podawane jako ciąg standardowych impulsów TTL, który może być użyty z jakimkolwiek standardowym systemem wielopodziałkowym zapewniającym gromadzenie i przechowywanie danych, tworzenia wykresów i integrację.

Tak/Nie
	

Zasilanie
230V, 50 Hz
Tak/Nie
Licznik Flow-Count  – 1 szt
Producent (marka) ……………………………….……………………………………………….…… (Należy podać)
Model ………………………………………………………..……….…………….………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane  w 2017 r.
	

Cechy licznika 
	Licznik będący detektorem do radiochromatografii kompatybilny ze wszystkimi systemami chromatografii cieczowej,

Licznik współpracujący z detektorem w postaci standardowego powielacza fotoelektronowego (PMT) połączonego z kryształem scyntylacyjnym 
Tak/Nie
	

Cechy licznika
Licznik współpracujący dodatkowo z detektorem w postaci diody półprzewodnikowej PIN, która może być używana z kryształem scyntylacyjnym lub bez niego.
Tak/Nie
	

Parametry regulowane
Co najmniej:
	Regulacja wysokiego napięcia

Regulacja dyskryminatora poziomu górnego ULD
Zakres zliczeń na minutę [cpm]
Czas integracji
Napięcie pełnoskalowe
Sterowanie dźwiękowe audio o częstotliwości proporcjonalnej do stopnia promieniowania
Tak/Nie
	

Ustawienia czasu integracji
Co najmniej 4 ustawienia: 1; 2; 5 i 10 sekund
Tak/Nie
	

Ustawienia zakresu zliczeń/min.

Co najmniej 4 zakresy: 
	20 kcpm,

200 kcpm,
2 Mcpm,
20 Mcpm

Tak/Nie
	

Rodzaje sygnałów na wyjściu

Dwa rodzaje wyjść:
	Analogowe – monitorowana szybkość zliczeń jest podawana jako sygnał analogowy, który może był połączony z rejestratorem taśmowym, integratorem lub systemem danych chromatograficznych.

TTL – poszczególne wykryte zliczenia są podawane jako ciąg standardowych impulsów TTL, który może być użyty z jakimkolwiek standardowym systemem wielopodziałkowym, który zapewnia możliwość gromadzenia i przechowywania danych, tworzenia wykresów i integrację.

Tak/Nie
	

Zasilanie
230V, 50 Hz
Tak/Nie
Detektor PMT – 1 szt
Producent (marka) ……………………………….……………………………………………….…… (Należy podać)
Model ………………………………………………………..……….…………….………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane  w 2017 r.
	

Cechy detektora
Wysokoenergetyczny detektor służący do detekcji promieniowania gamma
Tak/Nie
	

Zakres energii
≥ 60 keV

…………………
Należy podać
	

Obszar okna 
5 cm2 ± 10%

…………………
Należy podać
	

Zakres wysokiego napięcia
≥ (600 ÷ 1000) V

…………………
Należy podać
	

Materiał kryształu scyntylacyjnego
Jodek sodu aktywowany talem – NaI (Tl)
Tak/Nie
	

Tło otoczenia
Typowe tło otoczenia: 1500 ÷ 2000 cpm

…………………
Należy podać
Wyposażenie zestawu
	

Ołowiany uchwyt osłonny i celka przepływowa współpracująca z detektorem PMT do zastosowań z  wysokoenergetycznymi fotonami gamma 
Wymagany element układu
Tak/Nie
	

Układ interfejsu z oprogramowaniem do obsługi skanera i licznika Flow-Count
Wymagany element układu z licencją oprogramowania dla użytkownika
Tak/Nie
	

Kabli połączeniowe i inne elementy układu
Wymaga się, aby zestaw zawierał wszelkie wyżej nie wymienione elementy składowe, w tym kable połączeniowe o właściwej konfiguracji, niezbędne do prawidłowej instalacji i uruchomienia zestawu w sposób gwarantujący właściwą pracę zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Tak/Nie
Instalacja, uruchomienie i instruktaż
	

Instalacja układu
Wymaga się, aby zestaw został zainstalowany i uruchomiony przez kompetentnego inżyniera (-rów) serwisu, posiadającego (-ych) akredytację producenta.
Tak/Nie
	

Instruktaż w zakresie obsługi
Wymaga się przeprowadzenia instruktażu w miejscu instalacji zestawu w zakresie bezpiecznej obsługi dostarczonych elementów zestawu przez profesjonalistę – posiadającego akredytację producenta.
Tak/Nie
Dokumentacja
	

Poświadczenie, że dostarczone urządzenia spełniają wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia oraz przeszły pomyślnie procedurę oceny zgodności
Wymaga się, aby zaoferowane produkt posiadały:
	Deklarację zgodności WE, 

oznaczenie znakiem CE,
Instrukcję obsługi w j. polskim
(do okazania i przekazania w dniu dostawy)
Tak/Nie


	…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i piecz¹tka osoby/ osób uprawnionych do wyst¹pienia w imieniu wykonawcy

