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		znak sprawy AEZ/S-094/2013
Załącznik Nr 2.1
Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, oferujemy dostawę autoklawu kasetowego, spełniającego poniższe wymagania:

Lp
Opis parametrów 
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
Fabrycznie nowe urządzenie –  autoklaw kasetowy
1.
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji…………..             (nie wcześniej niż 2012 r.)              (Należy podać)                                                 
2.1
Sterylizator 
grawitacyjny, kasetowy, parowy
TAK/NIE
2.2

przystosowany do ustawienia na stole lub szafce
TAK/NIE
2.3

nie  wymagający stałego podłączenia do instalacji wod. –kan.
TAK/NIE
3.1
Komora sterylizacyjna
w postaci wymiennej kasety o długości użytkowej  min.  48 cm.

Należy podać
3.2

blokada kasety w czasie trwania procesu
TAK/NIE
4.1
Kaseta do sterylizacji
wyposażona w przykrywkę oraz wkład (półkę-siatkę) i uchwyty do narzędzi nieopakowanych
TAK/NIE
4.2

użyteczna pojemność wewnętrzna kasety                  6 litrw6 litrów ± l litr
Należy podać
4.3
Medium sterylizujące
para wodna
TAK/NIE
4.4

para wytwarzana przez wbudowaną wytwornicę
TAK/NIE
4.5

zasilanie wytwornicy wodą destylowaną z wbudowanego zbiornika
TAK/NIE
5
Ciśnienie pracy 
3 bar
TAK/NIE
6
Pojemność zbiornika wody destylowanej
 4 l +/-  1 l
Należy podać
7
Wbudowana drukarka
umożliwiająca wydruk parametrów procesu w języku polskim
TAK/NIE
8
Zbiornik na skropliny
wraz  z drenem do odprowadzania skroplin 
TAK/NIE
9
Temperatura procesów sterylizacji
121ﾰC121°C oraz 134ﾰC134°C
Należy podać
10.1
Wymagane programy sterylizacyjne (minimum)


sterylizacja narzędzi opakowanych
narzędzia   z otworami temp. 121ﾰC121°C  i 134ﾰC134°C 

Należy podać
10.2

sterylizacja narzędzi 
nieopakowanych 
narzędzia lite i  z otworami temp. 134ﾰC134°C

Należy podać
10.3

sterylizacja materiałów gumowych/ plastikowych

temp. 121ﾰC121°C

Należy podać
10.4

program dodatkowego suszenia
TAK/NIE

11

Zasilanie

sieciowe 230V/50Hz

TAK/NIE
12
Certyfikat CE  lub deklaracja zgodności WE   
 
wymagany

TAK/NIE
13
Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu
 wymagany
TAK/NIE

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli


………………….., dn………………                                         …………………………...
(podpis i pieczęć uprawnionego/nych  przedstawicieli  Wykonawcy)	





