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AEZ/S-252/2013
Załącznik nr 2.2 do siwz

Formularz wymaganych warunków technicznych 
Pakiet 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych, znak sprawy: AEZ/S-252/2013,

Oferujemy dostawę wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi autoklawu spełniającego poniższe parametry techniczne

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4

Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………

Autoklaw 
Klasy „B”
z wytwornicą pary poza komorą autoklawu
TAK/NIE

Wymiary zewnętrzne autoklawu

maks. 45 x 50 x 66 cm 
        (szer. x wys. x głęb.)
(Należy podać)

Pojemność komory
22-25 litrów
(Należy podać)

Komora autoklawu 
wymiary wewnętrzne min. 45 x Ø25 [cm]
wyjmowany stelaż  obrotowy na min. 5 tac o wymiarach min. 19 x 42 cm (szer. x głęb.)
lub 3 kontenery sterylizacyjne
maks. ciężar wsadu do sterylizacji min. 7 kg
(Należy podać)

Komora sterylizacyjna i rama 
wykonane ze stali nierdzewnej 
TAK/NIE

Zarządzanie pracą autoklawu
mikroprocesorowe 
- z systemem oceny procesu sterylizacji
- wyświetlanie aktualnego etapu procesu   sterylizacji
- licznik przeprowadzonych cykli
TAK/NIE

Próżnia wstępna i próżnia frakcyjna 
wytwarzane przez pompę próżniową 
TAK/NIE

Suszenie 
przy pomocy pompy próżniowej 
TAK/NIE

Funkcja wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by"
tak
TAK/NIE

Filtr bakteriologiczny
tak
TAK/NIE

Wyświetlacz alfanumeryczny informujący o pracy autoklawu
w języku polskim 
TAK/NIE

Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów przerywający proces sterylizacji
tak
TAK/NIE

Ryglowanie drzwi 
automatyczne po rozpoczęciu cyklu 
TAK/NIE

Min.  programy  testowe 
Vacuum Test, 
Bowie&Dick Test,
 Helix Test
(Należy podać)

Temperatury i programy sterylizacji: 
 134ºC / 121ºC
- min. 4 programy w temperaturze 134ºC 
- min. 1 program w temperaturze 121ºC 
(Należy podać)

Dokumentowanie parametrów sterylizacji
drukarka zewnętrzna dostarczona razem z urządzeniem lub wbudowana w autoklaw drukarka
(Należy podać)

Wyjście do podłączenia komputera
tak
TAK/NIE

Moc maksymalna 
2900 W
(Należy podać)

Podłączenie do wody bieżącej
tak
TAK/NIE

Bezpośredni spust zużytej wody do kanalizacji
tak
TAK/NIE

System automatycznego napełniania wodą destylowaną z zewnętrznego zbiornika
tak
TAK/NIE

Zasilanie
230 V , 50 Hz
TAK/NIE

Wyposażenie
stelaż na tace.
 perforowane aluminiowe tace – 3 szt.
 uchwyt do tac
 drukarka
TAK/NIE

Oznaczenie
CE
TAK/NIE

Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu. w wersji papierowej i elektronicznej.
TAK
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.


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

