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Nazwa Nazwa handlowa Producent 
Kraj 

pochodzenia 
JM Ilość 

Cena jedn. 

Netto 
Wartość netto 

Stawka 

VAT 
Wartość brutto 

Zgrzewarka do drenów 

stacjonarna 
   sztuka 1     

 
1. Urządzenie fabrycznie nowe 

2. Posiada znak CE 

3. Posiada uchwyt do przenoszenia 

4. Musi zapewniać zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów pojemników na krew i jej składniki o średnicy do 5,9 mm bez ich uszkodzenia oraz bez konieczności 

regulacji urządzenia 

5. Zapewnia zgrzewanie drenów zimnych (do 2
0
 C) i ciepłych (do 40

0 
C), zarówno pustych jak i wypełnionych  

6. Automatyczny dobór czasu zgrzewania w zależności od grubości drenu 

7. Czas zgrzewania regulowany automatycznie – maksymalnie do 3 sek. 

8. Zgrzewy z perforacją, umożliwiające rozdzielenie drenu bez konieczności stosowania innych narzędzi 

9. Posiada system wykrywania drenu, automatycznie inicjujący proces zgrzewania (bez żadnych dodatkowych czynności) 

10. Wyposażone w system pozycjonowania drenu zintegrowany z wbudowaną osłoną przeciwrozbryzgową, osłaniającą dren z góry oraz z boku  

11. Wizualna informacja (sygnał LED) o trwającym procesie zgrzewania, prawidłowo wykonanym zgrzewie 

12. Zaopatrzone w dźwiękowy i wizualny sygnał informujący o nieprawidłowo wykonanym zgrzewie (wyciek płynu) lub innych stanach alarmowych 

13. Łatwo zdejmowalna (bez użycia narzędzi) nasadka elektrod zgrzewających w celu wykonania czyszczenia. Informacja wizualna (sygnał LED)  o braku nasadki. 

Zabezpieczenie przed możliwością zgrzewania bez nasadki 

14. Posiada zabezpieczenie przed nadmiernym przegrzaniem urządzenia, z informacją wizualną (sygnał LED) o przegrzaniu. Automatyczne przywrócenie gotowości do 

pracy po ustąpieniu przegrzania. 

15. Temperatura zgrzewania nie może powodować niszczenia komórek krwi znajdujących się w drenach ani zmieniać parametrów zgrzewanego materiału 

16. Musi być zasilana prądem zmiennym o napięciu 230 V 

17. Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie Polski 

18. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu nie później niż 7 dni od dostawy lub  

          zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego 

19. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

20. Wykonawca musi dostarczyć wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim 

21. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie 

22. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszt robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów  

           gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego 

23. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin 

24. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni 

25. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym 

 



 

 

Wymagane w ofercie dokumenty: 

 deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE, 

 instrukcja w języku polskim, 

 specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.  

 

 

 

 

 

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:  

 

Lp. Nazwa miejsca dostawy Adres miejsca dostawy Telefon kontaktowy Ilość 

1 
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ 

 – Terenowa Stacja we Wrocławiu 

ul. Rudolfa Weigla 5 

53 – 115 Wrocław 
261-660-800 1 

 
                                                                                                                                     

 

 

 

 …………..…………………………. 

                    (Podpis Wykonawcy) 


