Zał Nr 1 - Pak Nr 8 – Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka
Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej minimum 2018 r
(podać producenta )………………………………
Nazwa własna oraz numer katalogowy ( podać )
……………………………………………….
Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych o pojemności 30L przeznaczona
do ogrzewania płynów infuzyjnych, irygacyjnych, odczynników kontrastowych
oraz akcesoriów medycznych :
Parametry techniczne
Zakres temperatury: 25° C - 42° C
Pojemność: 30l
Pojemność do ogrzewania w przybliżeniu:
 12 butelek po 1000 ml
 Lub 24 butelek po 500 ml
 Lub 2 worki po 5.000 ml
 Lub 3 worków po 3.000 ml
Wymiary: 350 x 630 x 400 mm
Zasilanie: 230 V AC (±6%), 50Hz
Maksymalna wygoda:
- łatwość obsługi i bardzo cicha praca
- tryb gotowości
- pokrywa z mechanizmem automatycznego domykania
- opcjonalne rejestrowanie temperatury oraz eksport danych
Gwarancja minimum 24 miesiące – (podać) ....................................
Bezpieczeństwo i wydajność:
- elektroniczne i mechaniczne czujniki bezpieczeństwa zapobiegające
przegrzaniu
- przystosowane do standardów medycznych
- alarm optyczny i akustyczny, w przypadku niedomknięcia pokrywy
- energooszczędna izolacja i mechanizm kontrolowania, ogrzewania, wentylacji
Termin wykonania (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym ) 30 dni
od dnia podpisania umowy.
Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:
 dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych
przez niego sali/salach,

 bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji dostarczonego przedmiotu umowy
w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji
techniczno-eksplatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności
techniczno eksploatacyjnej w okresie gwarancji nie krótszym niż 24
miesiące (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony,
zamontowany przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania protok-ołu
odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca zabezpiecza w ramach ceny wszystkie
niezbędne materiały z wyłączeniem jednorazowych zużywalnych materiałów
eksploatacyjnych takich jak np. : strzykawki, elektrody pacjenta itp.
 bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia
wyznaczonego personelu przez Zamawiającego.
 zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .
Termin wykonania (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym ) 30 dni od
dnia podpisania umowy.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.
1. Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są
fabrycznie nowe, niepowystawowe , niniejszym oświadczamy, że w/w
urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne
dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych
materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.
2. Parametry określone są parametrami granicznymi, nie spełnienie warunku
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe
do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy.

Ogółem wartość netto ……………………………….
Podatek VAT % ………………
Ogółem wartość brutto ……………………………….

............................................................................................................
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca

