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Załącznik nr 4 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 2.STH.2021 

 
Dane Oferenta: 
Nazwa firmy  ___________________________________________________________ 
Adres   ___________________________________________________________ 
NIP   ___________________________________________________________ 
REGON   ___________________________________________________________ 
 

WZÓR UMOWY 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 2.STH.2021 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
UMOWA 

NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 
zawarta w dniu …… ……………………… 2021 roku w ………………………. 

 
pomiędzy Stronami: 
 
Synthex Technologies Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, 87-100, przy 
ulicy Jurija Gagarina 7/134B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000412671, NIP: 9562299641 oraz REGON: 341218769, 
reprezentowaną przez Andrzeja Jana Wolana – Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
____________________________ z siedzibą w ________________, przy ulicy ___________________ 
(kod pocztowy: _____________________), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________________, ____ Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _________________, NIP: ___________________, 
REGON: _______________, reprezentowaną przez ________________________________________, 
__________________________________________, 
zwaną dalej „Wykonawcą” (Oferent w postępowaniu nr 2.STH.2021) 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 
 
Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 
Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-
rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich prowadzi projekt p.n.: „Opracowanie autorskiego, 
innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość 
do europejskich standardów EFSA”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwany w dalszej treści „Projektem”). Projekt 
realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. 
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Wynagrodzenie wynikające z wykonywania niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
1. Zważywszy, iż: 

a) Zamawiający przeprowadził postępowanie na udzielenie zamówienia w ramach Projektu w 
trybie Zapytania Ofertowego właściwego dla zasady konkurencyjności przewidzianej w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020; 

b) W ramach powyższego postępowania Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, wobec 
czego Zamawiający dokonał wyboru tej oferty; 

c) Wobec powyższego konieczne jest zawarcie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
niniejszej umowy. 

 
Strony zawarły umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i uruchomienia 
sprzętu laboratoryjnego w postaci systemu aparatury procesowej składającej się z 
kompatybilnych ze sobą 5 elementów/zestawów urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia 
prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. 
„Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu 
dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, 
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
akademickich. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt laboratoryjny będzie kompletny i będzie 
gwarantował prawidłowe działanie, a także osiągnięcie parametrów technicznych określonych w 
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z założeniami Zapytania Ofertowego nr 2.STH.2021 z 
dnia 21 kwietnia 2021 roku oraz na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty 
Wykonawcy nr _________ z dnia ____________________ 2021 roku, stanowiącej Załącznik nr 1 
do niniejszej umowy (dalej: Oferta Wykonawcy).   

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Oferty Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 powyżej, 
a treścią Umowy lub Zapytania Ofertowego, treść Umowy lub Zapytania Ofertowego jest 
rozstrzygająca. 

5. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał 
zobowiązania zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody w mieniu 
Zamawiającego, powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zawsze 
odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

6. Wykonawca oświadcza, iż Urządzenia są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 
2020 roku, nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach 
lub imprezach targowych, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że przejmuje na siebie 
wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko 
Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw należących do osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych w odniesieniu do 
przedmiotu umowy, jeżeli normalne użytkowanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych 
praw.   
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§ 2 
1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przewiduje przede wszystkim: sprzedaż, dostawę, 

montaż i uruchomienie przez Wykonawcę pod adresem wskazanym przez Zamawiającego 
następujących elementów wyposażenia (sprzętu) laboratoryjnego tworzącej system aparatury 
procesowej, zgodnie ze specyfikacją określoną w Zapytaniu Ofertowym nr 2.STH.2021 z dnia 21 
kwietnia 2021 roku: 

a) Zestaw nr 1: Reaktor do wytwarzania 1-MCP wraz z oprzyrządowaniem; 
b) Zestaw nr 2: Urządzenia peryferyjne do reaktora i systemu chłodzenia; 
c) Zestaw nr 3: Pojemniki typu DEWAR; 
d) Zestaw nr 4: Reaktor do enkapsulacji z urządzeniami peryferyjnymi; 
e) Zestaw nr 5: Nucza filtracyjna. 

2. Wyszczególnione w ust. 1 powyżej, przedmiotowe urządzenia wraz z wyposażeniem zwane będą 
w umowie łącznie: „Urządzeniami”, a ich szczegółowa specyfikacja i opis zawarte są w 
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu Urządzenia, tj. elementy 
(zestawy) wymienione w Załączniku nr 2 – Ofercie Wykonawcy, spełniające wszystkie 
wymagania określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Prawo własności do dostarczonych 
zgodnie z umową Urządzeń przejdzie na Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru bez 
uwag (sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego przez każdą ze Stron), dotyczącego 
odrębnie Urządzeń składających się na poszczególne zestawy wchodzące w zakres przedmiotu 
umowy, który to protokół potwierdzał będzie uruchomienie Urządzeń w ramach danego 
zestawu. W tej samej dacie na Zamawiającego przechodzi ryzyko związane z Urządzeniami. 

4. Potwierdzenie realizacji całości umowy, w tym dostawy, montażu i uruchomienia wszystkich 
Urządzeń nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego w formie 
pisemnej i podpisanego przez każdą ze Stron. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia objęte niniejszą umową na adres wskazany 
przez Zamawiającego oraz przeprowadzić montaż i uruchomienie Urządzenia w terminie nie 
dłuższym niż 5 (słownie: pięć) miesięcy licząc od dnia podpisania niniejszej umowy. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy transport i rozładunek Urządzenia oraz przetransportowanie 
Urządzenia w miejsce docelowego posadowienia po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym terminu dostarczenia Urządzenia pod wskazany przez Zamawiającego adres. 
Wykonawca uprzednio powiadomi Zamawiającego drogą mailową na adres 
wolan@synthex.com.pl o gotowości do rozpoczęcia dostawy Urządzenia. 

7. Wykonawca zapewni oddelegowanym na czas montażu pracownikom odpowiednie 
wyposażenie, przeszkolenie oraz zapewnienie przestrzegania przez nich obowiązujących 
przepisów BHP i p. poż. 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje zryczałtowane 

wynagrodzenie w wysokości ______________________________________ złotych netto (PLN), 
_________________VAT, _________________brutto.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w punkcie powyżej obejmuje cenę łączną Urządzeń 
oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
szacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

4. Po uruchomieniu Urządzenia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez uwag, zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy dokonana będzie na podstawie wystawianej przez Wykonawcę 

mailto:wolan@synthex.com.pl
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faktury VAT, doręczonej Zamawiającemu.  
5. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury na Zamawiającego: Synthex Technologies Sp. 

z o.o., Ul. Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń, NIP 9562299641. 
6. Strony ustalają, że płatność na rzecz Wykonawcy, z tytułu realizacji niniejszej Umowy, będzie 

dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT 
przez Zamawiającego. 

7. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym czasie obciąży swój 
rachunek bankowy.  

 
§ 4 

1. Strony ustalają, że w następujących przypadkach, z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust.1, za każdy dzień 
opóźnienia, jeżeli Urządzenia nie zostaną uruchomione w terminie wskazanym w §2 
ust.4;  

b) karę za odstąpienie od umowy w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 
§3 ust.1, gdy odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej 
szkody. 

3. Zamawiającemu, poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej 
w wysokości określonej w § 4 ust. 1 lit. a) lub b) w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku opóźnienia w uruchomieniu przedmiotu umowy trwającego powyżej 21 dni 
kalendarzowych, 

b) w przypadku likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

c) w przypadku nakazanego przez uprawniony organ zajęcia majątku Wykonawcy. 
4. Rozwiązanie umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych. 

 
§ 5 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
swojego statusu prawnego, a w szczególności o wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.  
  

§ 6 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone Urządzenia na okres ____ miesięcy.  
2. Czas gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag (uruchomienia) 

Urządzeń.   
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do nieodpłatnego świadczenia serwisu 

gwarancyjnego na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, z zastrzeżeniem, iż 
maksymalny czas reakcji serwisowej rozumianej jako usunięcie awarii Urządzeń, na miejscu u 
Zamawiającego (tam, gdzie wykorzystywane będą Urządzenia) nie będzie dłuższy niż ____ dni 
robocze (zgodnie z ofertą Wykonawcy, złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 
2.STH.2021 z 21 kwietnia 2021 roku). 

4. Wykonawca może scedować obowiązki wynikające z gwarancji na bezpośredniego producenta 
Urządzeń (gwarancja producenta), pod warunkiem zachowania zaoferowanego Zamawiającemu 
przez Wykonawcę maksymalnego czasu reakcji serwisowej, o którym mowa w ust. 3. 
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5. Za moment zgłoszenia gwarancyjnego uznaje się moment przesłania do Wykonawcy informacji o 
awarii przez pracowników Zamawiającego drogą mailową na adres ________________________ 

6. Wykonawca zapewni profesjonalny serwis Urządzeń z obsługą w języku polskim na każdym 
etapie procedury usuwania wad gwarancyjnych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w okresie gwarancji na własny koszt wszystkich wad 
materiałowo – produkcyjnych podlegających gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosi wadę przed 
upływem terminu gwarancji. 

8. Wykonawca, najpóźniej w dniu odbioru Urządzeń zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego określającego szczegółowe warunki jego gwarancji. 

9. Zamawiającemu przysługiwały będą również, niezależne od gwarancji, roszczenia z tytułu rękojmi 
realizowane na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących 
rękojmi przy sprzedaży, bez żadnych ograniczeń, ani wyłączeń. W przypadku, gdy z dostarczonych 
warunków gwarancji wynikały będą jakiekolwiek ograniczenia lub wyłączenia dotyczące 
uprawnień Zamawiającego z rękojmi uważa się je za niezastrzeżone. 

10. Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu pogwarancyjnego dla Urządzeń przez okres co 
najmniej 24 miesięcy od zakończenia okresu gwarancji. 

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności 
Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 
 
 
 
 

……………………………………………     ……………………………………………  
      Zamawiający                             Wykonawca 

 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 
2. Oferta Wykonawcy z dnia _______________ 
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Załącznik nr 1  
do Umowy na zakup, dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego z dnia __________________ 

 
 

WYMAGANIE TECHNICZNE I PARAMETRY 
System aparatury procesowej składającej się z kompatybilnych 

ze sobą 5 elementów/zestawów urządzeń 
 

Zestaw nr 1: 

Reaktor do wytwarzania 1-MCP wraz z oprzyrządowaniem – niezbędny do przeprowadzenia 
procesu syntezy gazowego 1-MCP. 

1. Naczynie szklane z płaszczem grzewczo-chłodzącym o pojemności roboczej w zakresie od 9 do 
11 litrów. 

2. Pojemność całkowita reaktora maksymalnie 13 litrów jednak nie mniej niż 11 litrów. 
3. Możliwość pracy w ciśnieniu w zakresie od -1 do +0,5 bar. 
4. Grzybkowy zawór spustowy DN25 bez objętości martwej. 
5. Objętość płaszcza grzewczo-chłodzącego maksymalnie 3 litry a nie mniej niż 2 litry. 
6. Złącza płaszcza z gwintem M16x1. 
7. Pokrywa reaktora płaska, wykonana ze stali kwasoodpornej pokrytej od wewnątrz PFA z 7 

otworami o poniższej konfiguracji: 

 DN25 mieszadło, 

 Tri clamp DN50 dozowanie substancji stałych, 

 DN25 rozdzielacz potrójny, 

 DN25 dozowanie, 

 DN40 dysk bezpieczeństwa, 

 DN25 łamacz fal, 

 DN25 zapasowy. 
8. Uszczelnienie wału mieszadła pracujące „na sucho” przystosowane do pracy w strefie Ex II 2G c 

IIC oraz w strefie Ex II 1G cb IIC. 
9. Dwa pierścienie uszczelniające na bazie PTFE (zgodne z FDA). 
10. Możliwość podłączenia gazu inertnego pomiędzy uszczelnienia mieszadła wraz z systemem do 

automatycznej detekcji nieszczelności. 
11. Silnik mieszadła o mocy minimum 0,18kW i dostosowany do pracy w strefie Ex II 2G Ex eb IIC 

T4 Gb. 
12. Manualna przekładnia do kontroli obrotów w zakresie minimum 0 – 600 rpm i dostosowana do 

pracy w strefie Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb. Moment obrotowy: minimum 3Nm (10 - 410 rpm lub 
szerszym zakresie) oraz minimum 2Nm dla 600 rpm lub więcej. 

13. Wymienny wał mieszadła wykonany ze stali kwasoodpornej pokrytej PFA o średnicy minimum 
16mm. Wymienna końcówka mieszająca wykonana z PTFE - wirnik (impeller) średnica 
minimum 115 mm. 

14. Minimalna objętość do zamieszania nie większa niż 1 litr. 
15. Łamacz fal wyposażony w minimum dwie sondy temperatury Pt100 dostosowane do pracy w 

strefie Ex II 1/2G Ex ia IIC T4 - T6 Ga/Gb. 
16. Minimalna objętość do pomiaru temperatury nie większa niż 1 litr. 
17. Dysk bezpieczeństwa grafit/PTFE o wytrzymałości na ciśnienie maksimum 0,5 bar. 
18. Manometr o zakresie minimum -1 do +0,5 bar z membraną tantalową. 
19. Co najmniej jedno złącze NS29/32 z korkiem. 
20. Rurka wgłębna z zaworem DN25 z wyjściem o średnicy 20mm. 
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21. Zawór do wyrównania ciśnienia DN25 z wyjściem o średnicy 20mm. 
22. Elementy szklane połączone za pomocą kołnierzy gwarantujących elastyczność i brak naprężeń. 
23. Kołnierze przystosowane do strefy zagrożenia wybuchem z możliwością odprowadzenia 

ładunków (uziemienia). 
24. Możliwość wyposażenia w windę naczynia reakcyjnego. 
25. Możliwość montażu pionowych chłodnic zwrotnych o powierzchniach co najmniej 0,6 m2 i 0,1 

m2 na porcie DN40. 
26. Maksymalne wymiary reaktora (wysokość/długość/szerokość) 2,5 x 1,2 x 1,2 [m]. 
27. Moduł szklany reaktora przepływowego dla reakcji typu A+B->P. 
28. Moduł reaktora przepływowego w postaci szklanej płytki osadzonej na statywie. 
29. Objętość kanałów do kondycjonowania minimum 1,1 ml (dla kanału). 
30. Objętość kanału reakcyjnego minimum 1ml. 
31. Maksymalne wymiary kanałów: 1 x 1,4mm. 
32. Zakres temperatur minimum -20 oC do +150oC lub szerszy. 
33. Reaktor umożliwiający pracę w ciśnieniu minimum 20 bar lub więcej. 
34. Przepływ w zakresie 0,2 do 10 ml/min lub szerzej. 
35. Zintegrowany szklany płaszcz grzewczo-chłodzący. 
36. Maksymalne ciśnienie dla płaszcza minimum 2 bar. 
37. Uchwyt na moduł szklany ze stali kwasoodpornej z przyłączami z gwintem M16x1 do 

termostatu oraz ¼-28 UNF dla reagentów. 
38. Materiały w kontakcie z medium szkło borokrzemowe 3.3; PTFE; FFKM. 
39. Możliwość podłączenia pomp HPLC. 
 

Zestaw nr 2: 

Urządzenia peryferyjne do reaktora i systemu chłodzenia – niezbędne do oczyszczania gazowego 1-
MCP. 

Termostat grzewczo-chłodzący 

40. Zakres temperatury od -35oC do +200oC lub w szerszy zakres. 
41. Stabilność temperatury +/-0,01 oC. 
42. Moc grzania: minimum 2kW lub więcej. 
43. Moc chłodzenia: minimalne parametry: 0,9 kW (20oC); 0,8kW (0oC); 0,3kW (-20oC). 
44. Wydajność pompy w zakresie od 16 do 31 litrów/min lub szerszy zakres. 
45. Złącza pompy z gwintem M16x1. 
46. Ciśnienie pompy w przedziale od 0,25 do 0,9 bar. 
47. Termostat wyposażony w 7” dotykowy kontroler temperatury. 
48. Pojemność łaźni w zakresie od 21 do 30 litrów. 
49. Łaźnia wykonana ze stali kwasoodpornej. 
50. Termostat wyposażony w 7” dotykowy kontroler temperatury. 
51. Programator temperatury: minimum 8x60 kroków lub więcej. 
52. Możliwość tworzenia indywidualnych kont dla użytkowników; zabezpieczenie loginem oraz 

hasłem. 
53. Wyposażony w złącza RS232; USB; Ethernet. 
54. Wymiary max. (szer./dł./wys.) 40 x 65 x 75 [cm]. 
55. Dwa węże izolowane o długości 2m i zakończone gwintem wewnętrznym M16x1. 
56. Olej termalny 30 litrów o zakresie temperatur -40 oC do +180 oC 
Termometr cyfrowy z termoparą [4 sztuki] 
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57. Wyposażony w wyświetlacz cyfrowy oraz termoparę typu K. 
 

Zestaw nr 3: 

Pojemniki typu DEWAR o różnych pojemnościach do przechowywania skroplonego 1-MCP. 

58. Pięć sztuk pojemników typu Dewara o pojemności 2 litry - cylindryczny z wkładem szklanym. 
59. Jeden pojemnik typu Dewara o pojemności 20 litrów - cylindryczny z wkładem szklanym z 

minimalnymi wymiarami: 

 wysokość min.  650 mm, 

 średnica zewnętrzna max. 410 mm, 

 średnica wlotu min. 50 mm. 
60. Sprawność pojemnika typu Dewara o pojemności 20 litrów wynosząca minimum 0,1 (l/doba). 
 

Zestaw nr 4: 

Reaktor do enkapsulacji z urządzeniami peryferyjnymi – niezbędny do enkapsulacji 1-MCP w alfa-
cyklodekstrynie. 

61. Szklane naczynie reaktora o pojemności roboczej w zakresie od 49 do 51 litrów. 
62. Płaszcz grzewczo-chłodzący szklany, wyposażony w przyłącza ze stali 316L z gwintem M16x1. 
63. Średnica wewnętrzna naczynia reakcyjnego nie więcej niż DN400 w całej jego wysokości 

(oczekiwany cylindryczny kształt naczynia). 
64. Dopuszczalny zakres ciśnienia dla wnętrza naczynia oraz płaszcza z przedziału od -1 do +0,5 

bar. 
65. Dopuszczalny zakres temperatury w przedziale od -60 do +150oC. 
66. Pokrywa szklana o średnicy minimalnej DN400 z minimum 6 (sześcioma) otworami: 

 DN60 – Mieszadło; 

 DN75 – Port dozowania z pokrywą stalową pokrytą od wewnątrz PFA; 

 DN50 – Dozowanie cieczy (zawór DN 25/15 z rurką wgłębną); 

 DN50 – Próżnia/wyrównanie ciśnienia (zawór DN25/15); 

 DN25 – Dysk bezpieczeństwa o wytrzymałości na ciśnienie maksimum +0,5 bar; 
membrana grafitowa pokryta PTFE; 

 DN50 – zapasowe z korkiem szklanym z możliwością rozbudowy o łamacz fal 
wyposażony w minimum 3 sondy temperatury - Pt100 dostosowaną do strefy Ex II 
1/2G Ex ia IIC T4 - T6 Ga/Gb. 

67. Średnica wewnętrzna pokrywy nie więcej niż DN400. 
68. Minimalna objętość cieczy, która może być efektywnie mieszana nie większa niż 6,5 litra. 
69. Możliwość montażu zaworu spustowego DN50, bez objętości martwej, złącze TC DN25. 
70. Napęd mieszadła wraz ze zintegrowaną przekładnią pozwalającą na manualną regulację 

obrotów; bezstopniowa kontrola prędkości w minimalnym zakresie od 0 – 350 obr./min., silnik 
jak i przekładnia dedykowane do strefy zagrożonej wybuchem Ex II 2G Ex eb IIC T4 Gb. 

71. Bezsmarowe, podwójne uszczelnienie wału mieszadła, dedykowane do strefy Ex II 2G Ex eb IIC 
T4 Gb. 

72. Możliwość podłączenia gazu inertnego pomiędzy uszczelnianiem mieszadła wraz z systemem 
do automatycznej detekcji nieszczelności. 

73. Dwupoziomowe mieszadło łopatkowe, średnica końcówki mieszającej min. 200 mm, stal 
kwasoodporna pokryta ETFE (zgodność z FDA). 

74. Mobilna rama wykonana ze stali kwasoodpornej 316L i całość umieszczona na antystatycznych 
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kółkach. 
75. Elementy szklane połączone za pomocą kołnierzy gwarantujących elastyczność i brak naprężeń. 
76. Kołnierze przystosowane do strefy zagrożenia wybuchem z możliwością odprowadzenia 

ładunków (uziemienia). 
77. Wymiary max. [szer./dł./wys.] 1,0 x 1,0 x 2,2 m. 
 

Zestaw nr 5: 

Nucza filtracyjna, z płaszczem grzewczym i mieszadłem ręcznym wykonanym ze stali nierdzewnej – 
urządzenie niezbędne do sączenia produktu. 
 

78. Szklana kolumna o wymiarach DN400 x 500 [mm], o objętości 50 litrów. 
79. Dopuszczalne ciśnienie robocze w przedziale od -1 do +0.5 bar lub szerzej. 
80. Dopuszczalna temperatura robocza od -60 do +150 °C. 
81. Materiały pozostające w kontakcie z produktem: szkło borokrzemowe 3.3; PTFE; ETFE; ECTFE. 
82. Powierzchnia filtracyjna nie mniejsza niż 0,125 m2. 
83. Pokrywa wykonana ze stal kwasoodpornej, pokryta od wewnątrz ETFE, DN400 zawierająca 

minimum 7 otworów: 

 DN50 (centralne); 

 DN80 port szybkiego dostępu z pokrywą stalową pokrytą od wewnątrz PFA; 

 DN50 Dozowanie; 

 DN50 Próżnia/odpowietrzenie; 

 DN50 Dysk bezpieczeństwa; 

 DN50 Manometr; 

 Wolne (korek szklany). 
84. Układ filtracyjny składający się z tkaniny filtracyjnej DN400, rozmiar oczek 60 µm; materiał 

ECTFE oraz płyta podtrzymująca tkaninę filtracyjną DN400 ETFE, rozmiar oczek (mesh size) 
2,000 µm. 

85. Układ dozowania składający się z rurki wgłębnej DN50/25 oraz zaworu DN25/15 z przyłączem 
typu TC. 

86. Podłączenie próżnia/odpowietrzenie poprzez zawór DN25/15 z przyłączem na wąż o średnicy 
20 mm. 

87. Zawór spustowy DN25/15 z przyłączem typu Tri-Clamp. 
88. Pomiar próżni/ciśnienia poprzez manometr -o zakresie pomiarowym -1 do +0,6 bar z 

membraną tantalową. 
89. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia poprzez dysk bezpieczeństwa DN25/0.5 bar; 

membrana grafitowa pokryta PTFE. 
90. Mobilna rama wykonana ze stali kwasoodpornej 316L oraz połączeń typu „klamp”. 
91. W ramę wbudowana dwustopniowa winda, pozwalająca na obniżenie całego naczynia lub 

płyty, na której umieszona jest tkanina filtracyjna. 
92. Winda naczynia umożliwiająca jego wysunięcie przed ramę w celu swobodnego rozładunku. 
93. Możliwość montażu w porcie centralnym pokrywy mieszadła ręcznego o regulowanej 

wysokości, wykonanego ze stali kwasoodpornej 316L. 
94. Średnica mieszadła nie mniejsza niż 380 mm. 
95. Łopatki mieszadła umożliwiające dociskanie placka filtracyjnego lub jego zgarnianie w 

zależności od kierunku obrotów. 
96. Uszczelnienie wału mieszadła dostosowane do pracy w strefie Ex II 2G Ex eb IIC T4 Gb. 
97. Elementy szklane oraz stalowe połączone za pomocą kołnierzy gwarantujących elastyczność i 

brak naprężeń. 
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98. Kołnierze przystosowane do strefy zagrożenia wybuchem z możliwością odprowadzenia 
ładunków (uziemienia). 

 

 

 
 

……………………………………………     ……………………………………………  
      Zamawiający                             Wykonawca 

 
 


