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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 5

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-139/2017.
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
Fabrycznie nowy inkubator z regulacją stężenia CO2 z wyposażeniem – 1 szt.
Producent (marka) …………..………………………………….………………… 
model  ……………………………………………………………..………………
rok produkcji 2017 (Należy podać)
1.
Inkubator z regulacją stężenia CO2 z wyposażeniem; szt.1
wymagane
TAK/NIE
2.
Wymagana pojemność inkubatora
minimum 200 L

…………. l
Należy podać
Parametr punktowany:
≥ 200 - ˂ 210 – 0 pkt.
≥ 210 – 5 pkt.

3.
Wnętrze komory inkubatora 
wykonane bezspoinowo, z jednego arkusza stali nierdzewnej
TAK/NIE
4.1
Komora inkubacyjna otoczona płaszczem powietrznym
element mieszający powietrze w przestrzeni płaszcza
TAK/NIE
4.2

elementy grzejne odsunięte od ściany komory
TAK/NIE
5.1
Automatyczna sterylizacja komory gorącym powietrzem w temperaturze min. 180ﾰC180°C
wymagane
TAK/NIE
5.2

nie wymagająca demontażu żadnego z elementów inkubatora 
TAK/NIE
5.3

czas rozgrzania inkubatora w trakcie programu sterylizacji do temperatury nominalnej sterylizacji nie dłuższy niż 2-2,5 godziny przy temperaturze otoczenia 20-25ﾰC25°C
……… godz. w temp. ……..oC
Należy podać
6.1
Półki perforowane ze stali nierdzewnej
minimum 4 szt.
………….. szt
Należy podać
6.2

półki oparte bezpośrednio o ściany (bez konieczności stosowania stelaży lub innych elementów mocujących), obciążalność jednej półki ≥ 10kg
lub
montowane na stelażu lub bezpośrednio na ścianach komory 
obciążalność jednej półki ≥ 10kg

Półki
Montowane ………………………
……………………
……………………
Obciążenie półki …….. kg
Należy podać
Parametr punktowany:
Montowane na stelażu – 0 pkt.
Montowane bezpośrednio na ścianach komory – 5 pkt.
6.3

wymiary półki: 55cm  x 45cm [± 1cm] 

…… cm x ……. cm
Należy podać
7.
Zakres regulacji dwutlenku węgla
w zakresie minimum od 0 do 20% z regulacją +/- 0,1%

od … do …% z regulacją +/- 0,1%
Należy podać
8.
Pomiar stężenia CO2
czujnik IR
TAK/NIE
9.1
Wilgotność względna w komorze
utrzymywana na stałym poziomie:  od 90% do 95 % 
TAK/NIE
9.2

wilgotność utrzymywana przez wykorzystanie kuwety napełnionej wodą
TAK/NIE
9.3

system zapobiegający kondensacji zapewniający suchość ścianek oraz drzwi wewnętrznych przy utrzymaniu wysokiej wilgotności względnej
TAK/NIE
10.
Drzwi zewnętrzne podgrzewane
drzwi wyposażone w klamkę i zamknięcie na klucz
TAK/NIE
11.
Wewnętrzne drzwi
szklane, szkło bezpieczne 
TAK/NIE
12.
Zakres temperatury pracy
minimum od +7 powyżej temperatury otoczenia do + 55°C 

od ……..oC do ……..oC
Należy podać
13.
Jednorodność temperatury 
nie gorsza niż +/- 0,4°C

+/- …….. oC
Należy podać
14.
Stabilność temperatury
nie gorsza niż +/- 0,1°C

+/- …….. oC
Należy podać
15.
Sterownik z kolorowym, graficznym wyświetlaczem cyfrowym, wskazujący minimum: temperaturę, stężenie CO2, z możliwością wprowadzania parametrów
wskazujący komunikaty o pracy urządzenia (temperaturę i stężenie CO2) i alarmach
TAK/NIE
16.
Alarm 
akustyczny i wizualny przy przekroczeniu zadanych parametrów
TAK/NIE
17.
Funkcjonalność
Możliwość centralnego monitorowania błędów przez wykorzystanie bezpotencjałowego wyjścia alarmowego
TAK/NIE
18.
Funkcjonalność
Interfejs ethernetowy dla oprogramowania komunikacyjnego
TAK/NIE
19.
Maksymalne wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość):
750 x 1100 x 750 [mm]

Szer. .................. mm
Gł. ……………mm
Wys. ……………mm
Należy podać
20.
Minimalne wymiary wewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość):
550 x 750 x 500 [mm]

Szer. ..................mm
Gł. ……………mm
Wys. ……………mm
Należy podać
21.
Możliwość piętrowego ustawiania jednostek
wymagane

TAK/NIE
22.
Masa pustego inkubatora
≤ 130 kg

…………. kg
Należy podać
23.1
Zasilanie 
230V 50Hz
TAK/NIE
23.2

moc nominalna ≤ 1,5 kW

…………. kW
Należy podać
24.
Oznakowanie CE 
wymagane
TAK/ NIE


......9262.................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

