
Załącznik numer 1(9) do SIWZ 

na „Dostawę specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług
medycznych w „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Znak sprawy: 2821/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 9

Myjnia do endoskopów typ II – 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
ZADEKLAROWA

NIA 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 netto Podać …..............................
6. Wartość brutto Podać …..............................
7. Wartość brutto słownie Podać …..............................

8. Gwarancja min. 24 miesiące
Podać

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

…..............................

II. Informacje/parametry techniczne:

9.

Możliwość mycia endoskopów firmy Olympus:
1. Bronchoskop BF-1T180;
2. Gastroskop GIF – Q165,  Q180  
3. Kolonoskop CF – Q165L, Q180L 

10.
Urządzenie spełniające wymagania wynikające z obowiązującej normy ISO 15883 cz. I i IV wraz 
deklaracją zgodności CE.

11. Spełnia wymogi europejskiej dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC.
12. Załadunek endoskopów od góry lub od frontu. Podać …..............................

13.
Dwie niezależne komory myjące wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków
myjących i dezynfekcyjnych, pozwalające na luźne ułożenie endoskopu.

14. Pokrywa komory zawiera uszczelnienie i jest wyposażona w obrotowe ramię spryskiwacza.
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15.
Możliwość  mycia  i  dezynfekcji  dwóch  endoskopów w niezależnych  komorach  jednocześnie  oraz
asynchronicznie

16.
Każda komora zawiera przyłącza umożliwiająca podłączenie każdego kanału  endoskopu osobno w
ilości minimum 6 sztuk.

17. Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego identyfikacji.

18.
System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych przyłączy
do kanałów

19.
Minimum 6 pomp roztworów roboczych na jedną komorę, niezależnie, osobno dla każdego kanału
endoskopowego.

20.

Kolorystyczna informacja o aktualnym stanie procesu
widoczna z odległości na pasku wskaźnikowym LED
umieszczonym  na  obudowie  myjni  lub  oświetleniu
LED otaczającym przyciski do zamykania komory.

Podać …..............................

21.
Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia i dezynfekcji. Blokada 
uniemożliwiająca otwarcie komory myjni w czasie trwania procesu.

22.
Miejsce na środki w oryginalnych kanistrach wewnątrz myjni, w specjalnej obejmie pozycjonującej 
kanistry w sposób zapobiegający rozlaniu środków.

23. Automatyczna kontrola szczelności endoskopu w przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji.

24.
System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego przytrzaśnięcia ręki, przy użyciu dwóch 
odległych od siebie przycisków.

25.
Automatyczna kontrola przepływu niezależnie w każdym kanale endoskopu przez cały proces mycia i 
dezynfekcji.

26.
Powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący osobno ilość jednorazowo dozowanego środka myjącego
oraz środka dezynfekcyjnego.

27.
Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie zablokowania kanału w trakcie całego procesu. Czujniki 
w sposób ciągły monitorują ciśnienie i przepływ roztworów roboczych niezależnie w każdym kanale.

28.
Komora myjni wyposażona w specjalne podparcie wspomagające rozładunek endoskopu, 
zapobiegające wtórnej kontaminacji oraz uszkodzeniu instrumentu.

29.

Karbowane dno komory minimalizujące powierzchnię podparcia endoskopu oraz tuba do 
umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w sposób uniemożliwiający stykanie się jakiejkolwiek 
części endoskopu ze sobą.

30. Mycie i płukanie wodą uzdatnioną, płukanie końcowe wodą zdemineralizowaną.

31. Urządzenia dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu Glutarowego

32.

Możliwość stosowania preparatów do mycia i 
dezynfekcji różnych producentów - załączyć listę 
minimum 3 różnych zestawów środków myjącego i 
dezynfekcyjnego, gdzie 1 zestaw muszą tworzyć 
środki pochodzące od jednego producenta

Podać …..............................

33.
Instalacja myjni przystosowana i skalibrowana do dezynfekcji środkami chemicznymi, w skład 
których wchodzi aldehyd glutarowy.

34. Program termicznej autodezynfekcji myjni zgodnie z wymogami normy ISO 15883cz.IV. 

35. Możliwość wykorzystania funkcji czasomierza w celu zaprogramowania godziny autodezynfekcji.

36.
Wymagana identyfikacja, oznakowanie endoskopów oraz użytkowników w oparciu system kodów 
kreskowych lub równoważny.

37.

Wbudowany  czytnik  kodów  kreskowych  lub
rozwiązanie równoważne umożliwiające identyfikację
min; 50 endoskopów oraz użytkowników

Podać …..............................

38.

Dokumentacja  przebiegu  procesu  mycia  i  dezynfekcji  z  rozpoznaniem  endoskopów  i  osób
(użytkowników)  itp.  z  podaniem  typu,  nr  fabrycznego  endoskopu,  nazwiska  użytkownika
(identyfikator) uruchamiającego proces.

39.

Wbudowana  lub  równoważna  drukarka  parametrów procesu  mycia  i  dezynfekcji.  W dokumencie
drukowanym muszą  znajdować  się  informacje  o parametrach procesu  oraz  prawidłowości  lub nie
prawidłowości przebiegu procesu mycia i dezynfekcji.

40.
Szkolenie  personelu medycznego w zakresie obsługi  wraz z montażem, adaptacji  pomieszczenia i
uruchomienia urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu w cenie oferty.

41. Nie dopuszcza się łączenia dwóch pojedynczych myjni w jedno urządzenie dwustanowiskowe
42. Urządzenie  współpracujące  z  posiadanym  przez

zamawiającego demineralizatorem HERA -L RX79BD
Podać …..............................
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lub  posiadające  demineralizator  wbudowany  w
urządzenie. 

III. Gwarancja i serwis:

43.
Pełna  gwarancja  na  wszystkie  oferowane  urządzenia  wchodzące  w skład  przedmiotu  zamówienia
liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

44. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

45.

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 …..............................

46.
Wszystkie  wymagane  przez  producenta  przeglądy w okresie  gwarancji  (w tym jeden  w ostatnim
miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

47.
Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

48.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

49.

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

…..............................

50.
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. 

51.
W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy
w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

52.
Zamawiający dopuszcza dwukrotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu, a w przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

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

IV. Inne:

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

55. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny z dostawą.

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

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