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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

LP. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Minimalny zakres 
informacji

Oferowane parametry przedmiotu 
zamówienia (podać, opisać)

1.
Cieplarka przeznaczona do ogrzewania płynów 
irygacyjnych w butelkach oraz workach, stosowanych 
podczas zabiegów operacyjnych

Opisać, w tym podać 
nazwę i kod 

urządzenia oraz 
nazwę producenta

2. Urządzenie stacjonarne, przeznaczone do pracy 
ciągłej Opisać

3. Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do 
mycia i dezynfekcji tworzywem sztucznym Opisać

4. Komora zamykana od góry; z przeźroczystą pokrywą 
z blokadą w pozycji otwartej Opisać

5. 

Pojemność komory minimum 30 litrów; pojemność
umożliwiająca ogrzanie: 24 butelek po 0.5 litra lub 12
butelek po 1 litrze lub 2 worków 5 litrowych lub 3
worków 3 litrowych

Podać parametry

6. Możliwość obciążenia komory co najmniej 25 kg Podać parametr

7. Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą lub 
wybraną Opisać

8. Elektroniczne i mechaniczne (termostat bimetaliczny) 
zabezpieczenie przed przegrzaniem Opisać

9. Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętej 
pokrywie po maksimum 60 sekundach

Opisać, podać 
parametr

10. Optyczny i akustyczny alarm niskiej i wysokiej 
temperatury oraz w przypadku przewgrzania Opisać

11. 
Ustawiany przez użytkownika zakres temperatury, 
minimum w zakresie 250C do 420C (±10C), z 
możliwością zmiany o co 10C

Opisać, podać 
parametry

12. Tryb czuwania (stand by) Opisać

13. 
Dopuszczalna temperatura otoczenia w trakcie 
działania minimum w zakresie od 180C do 300C

Podać parametr

14. Dopuszczalna wilgotność względna otoczenia 
(działajacej cieplarki) minimum w zakresie 30-70% Podać parametr

15. Napięcie zasilania 230 Vac (±6%), 50 Hz, prąd 
znamionowy 1.75A Podać parametry

16. Dostawa urządzenia w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy Podać ilość dni

17. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz 
z urządzeniem Opisać

..................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Cieplarka przeznaczona do ogrzewania płynów irygacyjnych



LP. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Minimalny zakres 
informacji

Oferowane parametry przedmiotu 
zamówienia (podać, opisać)

18.

Cieplarka dopuszczona  do obrotu i używania na 
terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z 
późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde 
żądanie

Opisać

18.
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w 
języku polskim dotyczące parametrów oferowanego 
przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)

Tak 

19.
W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy 
lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego 
na koszt Wykonawcy.

Opisać

20.
Okres gwarancji min. 12 miesięcy  od daty dostawy. 
Czas skutecznej naprawy lub wymiany na wolny od 
wad - 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia.

Opisać                       
Podać okres

..................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


