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        załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Część 1. Zamgławiacz  - 1 sztuka 

Nazwa  

Typ  

Wytwórca  

Kraj pochodzenia  

Rok produkcji:  2020  

Lp. Opis 
Parametr 

wymagany 
Potwierdzenie spełnienia 

warunku / opisać 

1.  
Mobilne urządzenie do dekontaminacji /sterylizacji 
sal operacyjnych 

TAK 
 

2.  Redukcja wszystkich patogennych 
mikroorganizmów oraz sporów w tym geobacillus 
stearothermophilus 106 o minimum sześć rzędów 
wielkości (6 logarytmów) przy jednokrotnym użyciu 
przy czasie kontaktu maksimum 60 minut. 

TAK  

3.  Bezpieczny dla użytkownika, ekranów LCD, 
urządzeń elektrycznych, sprzętów medycznych 

TAK  

4.  W pełni automatyczny system poboru czynnika 
dezynfekującego z kanistrów/pojemników – 
automatycznie, bez udziału personelu zjeżdżający i 
podnoszący się system poboru czynnika. Brak 
możliwości kontaktu personelu w czynnikiem 
dezynfekującym pozostającym na igłach 

TAK  

5.  Tworzy pary nadtlenku wodoru (HPV) wydostające 
się przez dyszę ultradźwiękową, czynnik nie 
kondensuje się na powierzchniach 

TAK  

6.  Automatyczne przełączanie między portami poboru 
środka w czasie procesu w celu wykorzystania w 
całości środka z każdego kanistra. Dwupoziomowa 
identyfikacja kanistra za pomocą kodów i nfc. 

TAK  

7.  Nie trzeba myć ani dezynfekować po procesie. TAK  

8.  Możliwość łączenia się z urządzeniami 
peryferyjnymi za pomocą wi-fi i LAN. 

TAK  

9.  Wyposażenie w czujnik ruchu – zabezpieczeni 
przypadkowych wtargnięć. 

TAK  

10.  Elektroniczne śledzenie oraz archiwizacja historii 
całego procesu (możliwość druku na urządzeniu 
peryferyjnym) w języku polskim. 

TAK  

11.  Możliwość zapamiętywania w systemie min 100 
pomieszczeń (wystarczy raz zmierzyć pomieszczenie 
i wpisać wszystkie parametry). 

TAK  

12.  Dysza wysuwana z urządzenia w pełni 
automatycznie, bez udziału personelu w celu 
ograniczenia ryzyka jej mechanicznego 
uszkodzenia. 

TAK  

13.  Możliwość zapamiętywania operatorów - łatwa TAK  
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identyfikacja, logowanie dwupoziomowe (klucz 
RFID oraz kod PIN). 

14.  Dekontaminacja pomieszczeń min 350m3 . TAK  

15.  Czas dyfuzji czynnika minimum 3 m3 /min  TAK  

16.  Czas kontaktu czynnika z powierzchniami  
maksimum 60 minut 

TAK  

17.  Paski testowe sprawdzające skuteczność procesu TAK  

18.  Czytnik nr seryjnego oraz ilości płynu 
dezynfekującego 

TAK  

19.  Waga do 60kg TAK  

20.  Wymiary max: szerokość do 50cm, długość do 
60cm, wysokość do 110cm 

TAK  

21.  Wyposażone w cztery cichobieżne kółka 
łożyskowane w tym dwa z hamulcem i skrętne 

TAK  

22.  Możliwość przeprowadzenia i przeprowadzenie 
walidacji procesu podczas instalacji urządzenia przy 
użyciu testów biologicznych Geobacillus 
stearothermophilus 10 do 6 

TAK  

23.  Dedykowane kanistry o pojemności 5 litrów 
zawierające minimum 12% nadtlenku wodoru 

TAK  

Gwarancja i serwis 

24.  Okres gwarancji min. 24 miesiące TAK  

25.  W ramach ceny oferty przeglądy w okresie trwania 
gwarancji 

TAK  

26.  Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres 
wraz z numerem tel. oraz numerem fax) , 

TAK  

27.  Instrukcje w języku polskim TAK  

 
 
 
 
 
……………………… dn. ……………………….    ………………………………………………….. 

Podpis uprawnionego do reprezentowania 
przedstawiciela wykonawcy 
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Część 2. Zamgławiacz do karetek – przenośnie urządzenie do dekontaminacji  - 2 sztuki 

Nazwa  

Typ  

Wytwórca  

Kraj pochodzenia  

Rok produkcji:  2020  

Lp. Opis 
Parametr 

wymagany 
Potwierdzenie spełnienia 

warunku / opisać 

1.  Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń 
metodą zamgławiania 

TAK  

2.  Bezpieczny dla użytkownika, ekranów LCD, 
urządzeń elektrycznych, sprzętów medycznych 

TAK  

3.  wydajności rozpylania cieczy w zakresie 
obejmującym od 0 ml/min do 400 ml/min 

TAK, podać  

4.  Zasięg zamgławiania min 10 m TAK, podać  

5.  min 4 poziomy dozowania TAK, podać  

6.  silnik elektryczny: 220-240V, min 800W, TAK, podać  

7.  Manualna regulacja obrotów silnika TAK  

8.  Zbiornik o pojemności min 4 litry TAK, podać  

9.  Wąż elastyczny do rozpylania TAK  

10.  Waga do 3,5 kg TAK  

11.  pasek naramienny do noszenia,   

Gwarancja i serwis 

12.  Okres gwarancji min. 24 miesiące TAK  

13.  W ramach ceny oferty przeglądy w okresie trwania 
gwarancji 

TAK  

14.  Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres 
wraz z numerem tel. oraz numerem fax) , 

TAK  

15.  Instrukcje w języku polskim TAK  

 
 
 
 
……………………… dn. ……………………….    ………………………………………………….. 

Podpis uprawnionego do reprezentowania 
przedstawiciela wykonawcy 
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Część 3. Myjka dezynfektor  - 1 sztuka 

Nazwa  

Typ  

Wytwórca  

Kraj pochodzenia  

Rok produkcji:  2020  

Lp. Opis 
Parametr 

wymagany 
Potwierdzenie spełnienia 

warunku / opisać 

Wymagania ogólne 

1.  Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, 
pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, 
słoje na mocz) i misek do mycia chorych. 

TAK  

2.  Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 
3/4[”], odpływ kanalizacyjny 100-110[mm] w 
podłodze lub ścianie (odprowadzenie w myjni 
uniwersalne do ściany i do podłogi) ), w dostawie 
komplet węży zasilających i rur odpływowych. 

TAK  

3.  Maksymalne wymiary urządzenia: 
szerokość 500-600 [mm] 
głębokość 500-600 [mm] 
wysokość  1450-1650 [mm] 

TAK  

4.  Automatyczne opróżnianie mytych i 
dezynfekowanych naczyń sanitarnych po 
zamknięciu drzwi myjni 

TAK  

5.  Pojemność komory mycia  - min. 1 basen i 1 kaczka 
(razem) lub min. 3 kaczki (razem) 

TAK  

6.  Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową 
zapewniająca całkowitą paroszczelność 

TAK  

7.  Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do 
dołu, w poziomie. 

TAK  

8.  Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas 
procesu mycia i dezynfekcji. 

TAK  

9.  Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z 
izolacją termiczną i akustyczną. 

TAK  

10.  Komora i obudowa wykonane w całości ze stali 
kwasoodpornej. 

TAK  

11.  Komora mycia prostopadłościenna z zaokrąglonymi 
narożami, z izolacją termiczną. 

TAK  

12.  Możliwość programowania samodezynfekcji 
komory, dysz i przewodów wodnych w dowolnych 
przedziałach czasowych. 

TAK  

13.  Komora mycia wyposażona w przyłącze do pomiaru 
temperatury wewnątrz komory oraz temperatury 
mytych wyrobów podczas cyklu mycia i dezynfekcji. 

TAK  

14.  Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach 
dostosowany do basenów i kaczek. 

TAK  

15.  Mycie za pomocą obrotowych ramion 
natryskowych oraz stałych dysz natryskowych, 
łączna ilość dysz natryskowych min. 10, wszystkie 
elementy wykonane ze stali kwasoodpornej 

TAK  
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(niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych). 

16.  Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji  TAK  

17.  Sterowanie mikroprocesorowe w pełni 
automatyczne z możliwością zmiany parametrów 
programów. 

TAK  

18.  Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku 
polskim, z możliwością dowolnego wyboru 
programu oraz możliwością odtworzenia 
zarchiwizowanych nieprawidłowych cykli mycia i 
dezynfekcji. 

TAK  

19.  Możliwość podłączenia drukarki do archiwizacji 
cyklów mycia i dezynfekcji. 

TAK  

20.  Wyposażona w interfejs do podłączenia sterownika 
myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego 
klasy PC  

TAK  

21.  Wyposażona w interfejs do podłączenia sieci 
informatycznej szpitala ze specjalistycznym 
oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji 
cyklów mycia i dezynfekcji oraz możliwość zdalnego 
dostępu i nadzoru pracy myjni-dezynfektora (np. 
serwisu, służb szpitalnych) za pomocą sieci 
Internet. 

TAK  

22.  Maksymalny poziom hałasu 50-55dB TAK  

23.  2 niezależne czujniki do monitorowania 
temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i 
dezynfekcji. 

TAK  

24.  Możliwość kalibracji czujników temperatury przez 
użytkownika przy pomocy specjalnego klucza 
dostarczanego z urządzeniem. 

TAK  

25.  Wbudowany układ dozowania środka chemicznego 
(odkamieniająco-płuczącego) z trójstopniową 
kontrolą jego stanu w pojemniku. 

TAK  

26.  Możliwość umieszczania min. 2 pojemników ze 
środkami chemicznymi pod komorą mycia w 
obrębie podstawy myjni. 

TAK  

27.  Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się 
wody do instalacji wody zasilającej w celu 
uniemożliwienia jej skażenia. 

TAK  

28.  Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w 
bojlerze. 

TAK  

29.  Zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3 lub 
równoważne  

TAK  

30.  Moc maksymalna 3000-6000 W TAK  

31.  Moc pompy wody min. 700-760 W TAK  

32.  Przyciski membranowe TAK  

33.  Zużycie wody na cykl normalny: ciepła maks: 10 
litra, zimna maks:17 litra 

TAK  

34.  Nastawialna temperatura dezynfekcji 90-95°C TAK  

35.  Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec 
cyklu w celu wysuszenia wsadu 

TAK  
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36.  Wszystkie podzespoły urządzenia pracują ̨pod 
napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz 
grzałką)  

TAK  

37.  Minimum 3 kaczki + 2 baseny dedykowane do 
oferowanego urządzenia  

TAK  

38.  Czujnik podłogowy zintegrowany z urządzeniem, 
który w przypadku wykrycia przecieku wyłącza 
dopływ wody i zatrzymuje urządzenie 

TAK  

Warunki gwarancji 

1.  Okres gwarancji min. 24 miesiące TAK  

2.  W ramach ceny oferty przeglądy w okresie trwania 
gwarancji 

TAK  

3.  Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres 
wraz z numerem tel. oraz numerem fax) , 

TAK  

4.  Instrukcje w języku polskim TAK  

 
 
 
 
 
……………………… dn. ……………………….    ………………………………………………….. 

Podpis uprawnionego do reprezentowania 
przedstawiciela wykonawcy 

 


