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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-157/2017.
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
Inkubator CO2 z płaszczem powietrznym – 1 szt.

Producent (marka) …………..………………………………………… (Należy podać)
model  …………………………………………………..………………(Należy podać)
rok produkcji 2017
(Wypełnia Wykonawca)

1
Inkubator CO2
z możliwością regulacji i kontroli poziomu CO2, tlenu  i możliwością dekontaminacji gorącym powietrzem
TAK/NIE
2.1
Pojemność komory 
od 190 L do 241 L

pojemność ….….. L
Należy podać
2.2

komora inkubatora ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi wewnętrznymi krawędziami
TAK/NIE
3
Wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]
Maksymalnie:
Szer. – 759 mm 
Głębokość – 715 mm 
Wysokość - 1176 mm
Należy podać
Szer. ………... mm 
Gł. ………….. mm
Wys. ………... mm

4.1
Ilość półek w komorze
4
TAK/NIE
4.2

półki ze stali nierdzewnej
TAK/NIE
5.1
System kontroli CO2
zakres regulacji stężenia minimum od 1 do 20%.

zakres od ……. do ……..%
Należy podać
5.2

dokładność ustawienia nie gorsza niż ±0,1%

+/- ………%
Należy podać
5.3

czujnik CO2 – źródło podczerwieni
TAK/NIE
6.1
System kontroli O2
zakres regulacji stężenia minimum od 0,5 do 20%.

zakres od ……. do ……..%
Należy podać
6.2

dokładność ustawienia nie gorsza niż ± 1%

+/- ………%
Należy podać
6.3

czujnik O2 - cyrkonowy
TAK/NIE
7.1
System kontroli temperatury
zakres regulacji temperatury minimum od 70C powyżej temperatury otoczenia do +500C 
zakres od …….oC powyżej temperatury otoczenia do ……..oC 
Należy podać
7.2

dokładność ustawienia nie gorsza niż ±0,10C

+/- ………%
Należy podać
7.3

jednorodność temperatury w 37°C nie gorsza niż ±0,3°C

+/- ……….oC
Należy podać
8.1
System sterylizacji gorącym powietrzem 
w dwóch trybach - cykl wilgotny temp. 95°C i cykl suchy temp. 145°C 
lub
systemem suchej sterylizacji gorącej w temperaturze 180°C bez możliwości sterylizacji wilgotnej
…………......................................
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Należy podać
8.2


TAK/NIE
9
System filtracji HEPA komory w układzie zamkniętym
czystość powietrza w klasie 100 lub ISO 5
TAK/NIE
10
Filtry HEPA na doprowadzeniach gazów
wymagane
TAK/NIE
11
System nawilżania 
Konwekcyjny z wilgotnością ≥ 93% 
lub
aktywny system nawilżania, regulowany elektronicznie w zakresie do 97% RH zasilany zewnętrznym zbiornikiem H2O
…………......................................
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Należy podać
12
Panel kontrolny 
Dotykowy, z funkcjami testowymi i kalibracyjnymi sygnalizujący aktualny stan urządzenia oraz stany alarmowe 
lub
Panel kontrolny z kolorowym monitorem LCD i przyciskami
…………......................................
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Należy podać
13
Blokowanie zmian parametrów przy pomocy hasła
wymagane
TAK/NIE
14
Wyjście alarmu zewnętrznego
wymagane
TAK/NIE
15.1
Wyposażenie
reduktor 2-stopniowy do butli CO2 - 1szt.
TAK/NIE
15.2

zewnętrzny zmieniacz butli dedykowany do oferowanego inkubatora - 1 szt.
TAK/NIE
16
Zasilanie 230V 50Hz
wymagane
TAK/NIE
17
Oznakowanie CE
wymagane
TAK/NIE
18
Serwis autoryzowany 
wymagane
TAK/NIE
19
Instrukcja obsługi 
wymagana przy dostawie urządzenia
TAK/NIE

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

