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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 5

	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
Automatyczna płuczka mikropłytek – 1 szt.

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

1.
Cechy i funkcje
automatyczna
TAK/NIE
2.

mikropłytek
TAK/NIE
3.

do zastosowania w testach ELISA 
TAK/NIE
4.

do zastosowań w aplikacjach komórkowych
TAK/NIE
5.

z pompką o zmiennym podciśnieniu w zakresie min. (od -150 do -398,633976) mbar
TAK/NIE
6.

z wytrząsarką
TAK/NIE
7.
Płuczka zapewnia płukanie
pojedynczych pasków  
TAK/NIE
8.

całych płytek 96-dołkowych
TAK/NIE
9.

płytek płaskodennych i okrągłodennych
TAK/NIE
10.
Grzebień płuczący
8-kanałowy
TAK/NIE
11.
Dokładność napełniania
< 3% CV
Należy podać
……..% CV
12.
Pozostałości po płukaniu
≤ 2 µl/dołek
Należy podać
…………μl/dołek
13.
Sposób podawania płynu
wbudowaną pompą strzykawkową z regulacją szybkości dozowania i odsysania
TAK/NIE
14.
Wybór buforu
ręczny
TAK/NIE
15.
Zabezpieczenie przed przelewaniem buforu
wymagane
TAK/NIE
16.
Zakres objętości buforu płuczącego
min. (od 25 do 3000)µl/dołek
Należy podać
od ……….. do ……….μl/dołek
17.
Krok ustawiania rozdzielanego buforu
≤ 1µl/dołek
Należy podać
…………μl/dołek
18.
Liczba protokołów w pamięci wewnętrznej urządzenia
≥ 60 protokołów

…………… protokołów
Należy podać
Parametr punktowany
≥ 60 – 0 pkt.
≥ 65 – 1 pkt.
≥ 70 – 2 pkt.
≥ 75 – 3 pkt.

19.
Ilość cykli płukania w protokole
min. od 1 do 10
TAK/NIE
20.
Łączenie protokołów płukania
wymagane
TAK/NIE
21.
Programowalna nastawa
prędkości nalewania buforu/odczynnika do dołków
TAK/ NIE
22.

wysokości położenia igieł nad dnem dołka płytki
TAK/ NIE
23.

czasu i intensywności wytrząsania
TAK/ NIE
24.
Fabryczne programy do:
czyszczenia, dekontaminacji, konserwacji
TAK/ NIE
25.
Funkcja 
namaczania płytki programowalna w zakresie min. od 1s do 60 min.
TAK/ NIE
26.

odsysania z dwóch punktów dołka
TAK/ NIE
27.
Możliwość rozbudowy o moduł 
separacji magnetycznej i próżniowej
TAK/ NIE
28.
Wymiary zewnętrzne (gł. x szer. x wys.)cm
maks. (45 x 40 x 20) cm
Należy podać
Gł. ………….. cm
Szer. ………... cm
Wys. ………... cm
29.
Masa 
< 10 kg
Należy podać
…………. kg
30.
Zasilanie 
230V 50Hz
TAK/NIE
31.
Oferowany produkt posiadający Deklarację zgodności WE, oznaczenie znakiem CE oraz spełniający wymagania określone w następujących dokumentach:
	ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416),
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74),
	dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych
(Tak/Nie)



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

