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Załącznik nr 1.5 do SIWZ




Zadanie nr  5:Opis parametrów wymaganych dla aparatu Stacja do zatapiania

Lp.
Sprzęt
Liczba sztuk

Stacja do zatapiania
1

Producent………………………………………………
Model……………………………………………
L.p.
Wymagania Zamawiającego
Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości )
                                               Parametry wymagane
	

Zestaw składający się z  3 elementów (dystrybutor parafiny, urządzenie grzewcze, urządzenie chłodzące) – budowa modułowa – elementy rozdzielne

	

Dystrybutor  parafiny:

	

Zbiornik na parafinę o pojemności min. 4 litry wykonany ze stali nierdzewnej

	

Zakres temperatur pracy 200C-700C

	

Termostat cyfrowy z wyświetlaczem LCD z możliwością zaprogramowania tygodniowego cyklu pracy

	

Dystrybucja parafiny-sterowana czujnikiem zbliżeniowym – bezdotykowym lub przyciskiem  lub pedałem

	

Dysza podająca – podgrzewana 

	

Gniazda na narzędzia – podgrzewane min. 6szt.

	

Punkt chłodzący – średnica min. 55mm wyposażony w indywidualny włącznik

	

Oświetlenie – lampa halogenowa lub LED  na elastycznym wysięgniku

	

Możliwość regulacji prędkości wypływu parafiny z dozownika

	

Możliwość regulacji położenia czujnika zbliżeniowego uruchamiającego wypływ parafiny

	

Wyjmowana szufladka do odbierania nadmiaru dozowanej parafiny

	

Urządzenie grzewcze:

	

Podgrzewany, wyjmowany zbiornik główny o pojemności min. 2l

	

Podgrzewany wyjmowany schowek na próbki o  pojemności  min 2l

	

Zakres temperatur pracy 200C-700C

	

Termostat cyfrowy z wyświetlaczem LCD z możliwości zaprogramowania tygodniowego cyklu pracy

	

Urządzenie chłodzące:

	

Temperatura pracy do min -12 st. C  

                             Gwarancja
	

Gwarancja  min 24 m-ce

	

Czas naprawy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.

	

W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy szóstego dnia od  momentu zgłoszenia awarii.

	

Szkolenie przypominające po 3 mcach od daty instalacji dla  personelu z obsługi urządzeń i osprzętu dla min 3 osób min 6 godzin

	

Instrukcje i  dokumentacje w  języku  polskim.

	

Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2016.

	

Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla minimum 3 osób min 6 godzin. 

	

Wykonywanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

	

Okres dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty sprzedaży. Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej.

	

Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty)



POUCZENIE:
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.




....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………                                                                     
         (miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w 
						dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do  
występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu


Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

