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WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZGRZEWARKI  

/FORMULARZ OFERTOWY – Zadanie nr 1 

 

Nazwa handlowa oferowanego urządzenia: ………………………….………………………………………… 

Nazwa producenta zgrzewarki :…………….…………………………………………………………………... 

Lp. Wyszczególnienie 

Oferowane parametry  

(należy wpisać oferowany parametr 

lub podać nr strony w specyfikacji 

technicznej producenta, w której 

opisano parametr) 

 ZGRZEWARKA DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW  

1.  Zautomatyzowany proces zgrzewania  

2.  Możliwość wykonania sterylnych zgrzewów  

3.  Odpadowe odcinki drenów zostają zgrzane po procesie łączenia  

4.  Możliwość wykonania minimum 2 połączeń w ciągu minuty   

5.  
Możliwość wykonania połączeń drenów: pełny-pełny; pełny-

pusty; pusty-pusty 
 

6.  Możliwość udrożnienia drenu na każdym etapie preparatyki  

7.  
Zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach 

używanych do pobierania i preparatyki krwi 
 

8.  
Wyświetlacz informujący o etapie pracy oraz o nieprawidłowym 

przebiegu procesu  
 

9.  Alarmy o błędach w pracy urządzenia – wizualne i dźwiękowe  

10.  Zasilanie 230 V / 50 – 60 Hz  

11.  Urządzenie  posiada znak zgodności CE Tak / Nie 

12.  

Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy i walidacje instalacyjne, 

oraz przeprowadzi przeglądu okresowe (po 12 m-cu użytkowania) 

oraz po każdej naprawie). 

Tak / Nie 

13.  

Jeżeli naprawa urządzenia będzie trwała powyżej 48 h od 

momentu przystąpienia do usunięcia usterki Wykonawca 

dostarczy na ten czas urządzenie zastępcze o takich samych 

parametrach. 

Tak / Nie 

14.  

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie materiały zużywalne 

niezbędne do przeprowadzenia walidacji przez Zamawiającego 

(jedna walidacja: 20 zgrzewów) przy dostawie urządzenia oraz 

przy każdorazowej wymianie lub naprawie urządzenia. 

Tak / Nie 

15.  

W przypadku napraw lub wymiany urządzenia Wykonawca 

każdorazowo pokryje koszty badań mikrobiologicznych 

niezbędnych do przeprowadzenia ponownej walidacji (koszt 

jednorazowej walidacji wynosi ok. 400 zł) na podstawie refaktury 

wystawionej przez Zamawiającego. 

Tak / Nie 

 MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO WYKONANIA 15000  ZGRZEWÓW  

1.  
Rodzaj (nazwa) materiałów niezbędna do wykonania 15000 

zgrzewów.  
 

2.  Okres ważności min. 12 m-cy  

 PARAMETRY DODATKOWO PUNKTOWANE W KRYTERIUM PARAMETRY UŻYTKOWE 

1.  
Możliwość łączenia krótkich drenów o długości 4 cm przy 

jednoczesnym zapewnieniu jednoosobowej obsługi. 
Tak / Nie 

2.  Szerokość całkowita (wraz z podpórkami na worki)  

 

 
…………….………………………………………………………………………….. 

podpisy  i pieczęcie  osób  upoważnionych  do reprezentowania firmy 


