
Załącznik nr 2 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność 

Zamawiającego elektronicznej wagi analitycznej, zwanej dalej „wyrobem”,  transport, wniesienie, 

rozładunek, ustawienie, instalacja i uruchomienie  oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w 

zakresie obsługi i konserwacji wyrobu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na wyrób, która to nie może być krótsza niż 

36 miesięcy. Gwarancja liczona będzie w chwili odbioru protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Oferowany wyrób musi posiadać wszelkie standardy określone przepisami prawa dopuszczające 

do użytkowania w jednostkach służby zdrowia. 

4. Zamawiający wymaga aby  wyrób był fabrycznie nowy (rok produkcji 2013) , nieużywany, 

kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny 

zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

5. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt. 

6. Termin dostawy 14 dni od dnia podpisania umowy. 

7. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00. 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych z niniejszym 

opisie. 
 

 

ELEKTRONICZNA WAGA ANALITYCZNA 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2013 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] Min 36 miesięcy  

6 
Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 

lat 
Tak  

7 Autoryzowany serwis na terenie Polski 
Tak podać (podać 

dane adresowe) 
 

8 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w 

okresie gwarancji  co najmniej 1 raz w roku lub 

zgodnie z wymaganiami producenta zakończone 

wpisem do paszportu technicznego i protokołem 

wykonania przeglądu 

Tak  

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks.2 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

11 Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do Tak  



 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 

12 

W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa 

wyrobu zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili 

zgłoszenia 

Tak 
 

13 
Wraz z dostawą 2 komplety  instrukcji obsługi w 

języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

14 Obciążenie maksymalne 50g-70g/220-250 Tak  

15 Obciążenie minimalne 1 mg Tak  

16 Dokładność odczytu 0,01/0,1 mg Tak  

17 Liniowość ±0,07mg(60g)±0,2 mg(60g÷220g) Tak  

18 Wymiary szalki Ø70 mm ± 10 mm Tak  

19 Czas stabilizacji 6s ± 3,5 s/ 3,5s ± 2s Tak  

20 Zakres tary Tak, Podać  

21 Temperatura pracy +10 ◦ - +40◦C Tak  

22 Zasilanie  Tak, Podać  

23 Kalibracja wewnętrzna ( automatyczna)            Tak  

24 Podświetlany wyświetlacz Tak  

25 Interfejs RS 232 Tak  

26 Masa  netto/brutto  5,6/8,3 kg ±1 kg Tak  

 Pozostałe wymagania 

27 

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w 

ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy 

przedmiotu zamówienia. Dodatkowe szkolenie w 

przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel 

medyczny. 

Szkolenie zakończone pisemnym potwierdzeniem 

uczestników szkolenia Zamawiającego. 

Tak  

28 Certyfikat CE – dołączyć do oferty 
Tak, (dołączyć do 

oferty) 
 

29 Legalizacja Tak  

30 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

31 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  


