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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH 

 

Producent: ……………………………………………………………… 

Nazwa i typ:  ……………………………………………………………. 

Ilość: 4 szt. 

Rok produkcji: ………………… 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
POTWIERDZIĆ „TAK”, 

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  

Kontener zapewniający przeprowadzenie skutecznej 

sterylizacji oraz transportu i przechowywanie sterylnych 

pakietów o wymiarach: 
1.  596 x 275 x 140 mm (+/- 5mm) – 2 sztuki 
2. 296x 275 x 140 mm (+/- 5mm) – 2 sztuki 

 

2.  Wanna kontenera, bezszwowa wykonana z aluminium  

3.  
Powierzchnia dna wanny gładka, bez widocznych 

elementów montażowych (nity, śruby, nakrętki) 
 

4.  
Dno wanny kontenera profilowane i pochylone w 

kierunku zaworu kondensatu - dot. poz. nr 1 
 

5.  
 Zawór ciśnieniowy kondensatu znajdujący się w dnie 

wanny kontenera otwierający się pod ciśnieniem >1,8 

bara – dot. poz. nr 1 (podać zakres ciśnieniowy) 

Zakres ciśnieniowy: 

6.  
System podwójnej metalowej pokrywy  

(zewnętrznej i wewnętrznej) wykonany z aluminium  
 

7.  Pokrywa zewnętrzna pełna (bez otworów)     

8.  
Pokrywa zewnętrzna kontenera nie wystająca poza 

obrys wanny 
 

9.  
Bariera biologiczna kontenera -  zawór ciśnieniowo – 

próżniowy  wykonany ze stali  nierdzewnej 
 

10. 
Bariera biologiczna bez konieczności rejestracji cykli 

sterylizacyjnych 
 

11. 

Mocowanie bariery biologicznej do pokrywy 

wewnętrznej bez użycia śrub 
 

12. 

System automatycznego plombowania nie wymagający 

stosowania plomb jednorazowego użytku stanowiący 

jednocześnie wskaźnik poddania kontenera procesowi 

sterylizacji 

 

13. 

 
Plombowanie automatyczne  kontenera poprzez 

pokrywę zewnętrzną 

 

14. 
Waga kontenera z pokrywą zewnętrzną nie 

przekraczająca poz. Nr 1 – 4,5 kg 
 Poz. Nr 2 – 2,5 kg  

 

15. 
Zamknięcia, rączki, zawory wykonane ze stali  

nierdzewnej bez użycia tworzyw sztucznych 
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16. 
 
Możliwość zabezpieczenia rączek silikonem  

 

17. 
Uchwyty kontenera (rączki) blokujące się pod kątem 

180 stopni 
 

18. 

Wyposażenie: 

- Kosz  siatkowy, narzędziowy 

wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, 

wyposażony w uchwyty boczne o wymiarach: 

1. 515mm x 245mm x 60 mm (+/- 5mm)  – 4 

sztuki 

2. 245mmx 245mm x 60 mm (+/- 5mm)  – 2 

sztuki 

- tabliczka identyfikacyjna do kontenera o wymiarach 

60x40mm (+/- 5mm) – 4 sztuki 

 

 
 

Pozostałe 

 

19. 

Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzenia na terenie Polski lub oświadczenie 

wykonawcy o zapewnieniu serwisu w Polsce przez inny 

podmiot mający siedzibę w Polsce  

 

20. Okres gwarancji min. 24 miesiące  …………… miesięcy 

21. 
Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością 

mobilnego serwisowania 

 

22. 
Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do 

chwili podjęcia naprawy - nie więcej niż 48 h 
…………… godzin 

 

 

1. Oświadczamy że: 

a) zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane 

urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystawy itp., 

b) podpisując protokół odbioru urządzenia dostarczymy Zamawiającemu wszystkie niezbędne 

dokumenty wynikające z § 4 umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ, 

c) wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego są 

spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane 

parametry techniczne i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, 

oryginalne foldery. 

4. W okresie gwarancji w przypadku awarii sprzętu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii. 
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5. Podać nazwę i adres oraz telefony kontaktowe punktu/-ów serwisowego/-ych, gdzie będą 

wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne: .......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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