
Załącznik numer 1(7) do SIWZ 

na dostawę asortymentu w ramach projektu
pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez

zakup środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Znak sprawy: 2653/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 7

Myjnia do mycia butów - 1 szt

INSTRUKCJA:
W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone
w kolumnie 2, zgodnie z określonym przez Zamawiającego określonym sposobem zadeklarowania w kolumnie 3.

L.p. OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE

SPOSOB
ZADEKLAROWANIA

W KOLUMNIE 4
OFEROWANYCH
PARAMETRÓW /

WARTOŚCI

ZASADY
PUNKTACJI

WARTOŚCI
OFEROWANE

1 2 3 4

I. Informacje podstawowe

1. Nazwa produktu Podać …..............................

2. Typ/Model Podać …..............................
3. Producent Podać …..............................
4. Rok produkcji 2020 Podać …..............................
5. Wartość ogółem netto Podać …..............................
6. Wartość ogółem brutto Podać …..............................
7. Wartość ogółem brutto słownie Podać …..............................

8. Gwarancja min. 24 miesiące
Podać

24 msc. - 0 pkt.
36 msc. - 40 pkt.

…..............................

II. Informacje/parametry techniczne:

9.

Wielofunkcyjna myjnia dezynfektor przeznaczona do automatycznego mycia i  dezynfekcji  obuwia i
szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu ,wyposażona w wymiennik jonowy, wbudowaną
suszarkę, optyczne i akustyczne informacje o usterkach  (świetlna lub dźwiękowa),  w minimum dwie
pompki cyrkulacyjne

10. Końcowe płukanie myjni wodą demi, zabezpieczenia przed zalaniem, przegrzaniem
11. Minimalna pojemność komory dla uchwytu dla obuwia: 6 par butów do rozmiaru 48 
12. Krótkie cykle mycia umożliwiające szybki obieg mytych przedmiotów 
13. Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych 
14. Obudowa, zbiornik na wodę, komora myjąco-dezynfekująca wykonane ze stali nierdzewnej 

15.
Orurowanie  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  odpornego  na  działanie  środków  nabłyszczająco-
odkamieniających różnych producentów 

16.
Drzwi  uchylne,  na  przedniej  ścianie  urządzenia,  otwierane  i  zamykane  ręcznie  bez  oporów przy
zamykaniu i otwieraniu 

17. Do zastosowania  dwa programy/dezynfekcja chemiczna i termiczna/  

18.
Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia  z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia
walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem 

19.
Ergonomiczny  ekran  wyświetlający  wartość  A0 podczas  procesu  dezynfekcji  oraz  informacje

niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim.
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20.
Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883  potwierdzona certyfikatem zewnętrznej
instytucji. 

21. Niskie koszty eksploatacji dzięki bardzo wydajnemu poborowi energii, wody i środków chemicznych 

22.
Wymagana  kompatybilność preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalu  oraz podanie  w
specyfikacji  możliwości stosowanych preparatów dezynfekcyjnych mim. od 3 oferentów 

23. Wymagane: walidacja instalacyjna ,walidacja  operacyjna , walidacja procesowa 

24.
Zagwarantowana  dostępność  serwisu,  części  zamiennych  przez  15  lat  od  daty  zainstalowania
potwierdzona przez producenta. 

25. Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymogami krajowymi 

26.
Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako
wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2020r. , poz. 186.) 

27.
Środki  dezynfekcyjne  dopuszczone  do  stosowania  od
trzech różnych producentów

Podać …................................

III. Gwarancja i serwis
28. Pełna  gwarancja  na wszystkie  oferowane urządzenia  wchodzące w skład przedmiotu  zamówienia

liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 
29. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

30.

Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonywane
będą  zgodnie  z  zaleceniem  producenta  zawartym  w
dokumentacji technicznej i naprawy gwarancyjne, wraz
z  materiałami  eksploatacyjnymi,  niezbędnym
transportem sprzętu i wymianą części w cenie dostawy.
Wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy)
punkt napraw gwarancyjnych.

Podać …..............................

31.
Wszystkie  wymagane  przez  producenta  przeglądy  w  okresie  gwarancji  (w  tym jeden  w  ostatnim
miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

32.
Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

33.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

34.
Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy
[godziny  w  dni  robocze:  od  poniedziałku  do  piątku  z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]

Podać
Max 48 godzin

…..............................

35.
Czas usunięcia usterki/awarii/wady od momentu przyjęcia zgłoszenia max 3 dni robocze lub 7 dni
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. 

36.
W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w
siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

37.
Zamawiający dopuszcza dwukrotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu, a w przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

38. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy.

IV. Inne:

39. Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, rok produkcji 2020.

40. Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.

Oświadczamy,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie  wymienione  w  powyższej  tabeli
wymagania.

…............................................................
          (data i podpis Wykonawcy)
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