
Załącznik nr 1 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGALNYCH STERYLIZATORA

Nazwa sprzętu: …...................................................................................................................
Typ/model oferowanego sprzętu: ….......................................................................................
Producent: …...........................................................................................................................
Kraj produkcji: …....................................................................................................................
Rok produkcji: …..................................................................................................................... 
                             

Sterylizator przelotowy parowy

Lp.  WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR
OFEROWANY 

(PODAĆ / OPISAĆ)

1.
Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe
 – rok produkcji 2016

TAK

2.
Pojemność komory 4 jednostki wsadu STE zgodne z normą 
PN EN 285. TAK

3.
Wymiary zewnętrzne sterylizatora maksymalnie 1450 x 2000 
x 1150 mm (szer. x wys. x gł.) TAK

4. Pojemność komory: 310 litrów ± 5l TAK

5. Szerokość komory sterylizacyjnej 660 mm ± 10 mm TAK

6. Głębokość komory sterylizacyjnej 660 ± 10 mm TAK

7.
Wymiary komory sterylizatora: szerokość 660 ± 10 mm, 
głębokość 660, wysokość punktacja

TAK

8.
Sterylizator przelotowy z możliwością pracy jako 
jednodrzwiowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna
od strony załadowczej oraz z prawej lub lewej strony komory.

TAK

9. Komora pozioma, prostopadłościenna, naroża zaokrąglone, 
powierzchnia wewnętrzna szlifowana/polerowana 

TAK



elektromechanicznie Ra 0,8µm (minimum), wykonana ze stali
kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana 
termicznie. Komora wyposażona w porty walidacyjne (dla 
kontroli ciśnienia i temperatury), komora wyposażona w 
szyny umożliwiające łatwe wtaczanie wózka wsadowego. 

10.
Płaszcz grzejny zapewniającym równomierne podgrzewanie 
całej powierzchni komory oraz umożliwiającym okresową 
wizualną inspekcję spawów

Pełny = 5 pkt;
Żebrowany = 0 pkt

11.
Konstrukcja komory lekka i energooszczędna o bardzo dużej 
wytrzymałości. Grubość ścian komory min. 6 mm

TAK

12.
Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła
komory.

TAK

13. Grubość silikonowej uszczelki drzwi. 
>20 mm – 5 pkt;
≤ 20 mm – 0 pkt

14.

Drzwi komory sterylizatora   wykonane ze stali 
kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane 
termicznie, wewnętrzna powierzchnia drzwi polerowana (w 
stopniu jak powierzchnia komory).

TAK

15.
Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku 
napotkania oporu lub przeszkody.

TAK

16.

Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki , dociskanej 
sprężonym powietrzem z detektorem przecieku powietrza do 
komory sterylizatora. Trwałość uszczelki  min. 2000 cykli 
sterylizacji (załączyć oświadczenie producenta sterylizatora o 
wymaganej trwałości uszczelki). 

TAK

17.
Niezależny system monitorowania obecności wody w 
komorze blokujący możliwość otwarcia drzwi. 
Zabezpieczający przed ewentualnym poparzeniem operatora.

TAK

18.
Drzwi przesuwne w pionie otwierane i zamykane 
automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania 
cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym.

TAK

19.
Zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po 
obu stronach sterylizatora.

TAK

20. Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów TAK



przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, 
zębatek itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie 
czystości.

21. Zawory parowe z napędem pneumatycznym TAK

22.
Oblachowanie czołowe (panele) wykonane ze stali 
kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI.

TAK

23.
Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z 
dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EEC (załączyć 
stosowną deklarację zgodności).

TAK

24.

Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami 
normy PN-EN 285 / EN 285, umożliwiające przeprowadzenie 
walidacji cyklu sterylizacji zgodnie      z normą PN-EN ISO 
17665 / EN ISO 17665 lub PN-EN 554 / EN 554 (port 
walidacyjny w komorze). Sterylizator oznakowany znakiem 
CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć stosowne deklaracje
zgodności).

TAK

25.

Przeprowadzenie kwalifikacji (walidacji) instalacyjnej po 
zainstalowaniu sterylizatorów potwierdzone pisemnym 
raportem przekazanym użytkownikowi o przeprowadzonej 
walidacji.

TAK

26. System oszczędzania wody chłodzącej. TAK
27. System oszczędzania energii. TAK

28.

Mechaniczna pompa próżniowa z uszczelnieniem wodnym, 
zapewniająca wytworzenie próżni min. 30 mbar, 
bezobsługowa bez dodatkowych elementów zwiększających 
zużycie wody. 

TAK

29.

Wytwornica pary elektryczna, własna, wbudowana w obrys 
sterylizatora, zasilana wodą demineralizowaną. Wykonanie 
kotła, ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI 
izolowana termicznie. Wytwornica musi posiadać niezależny 
system sterowania i kontroli pracy wraz z czujnikami poziomu
wody i ciśnienia.

TAK

30.
Wbudowane zbiorniki na wodę ze stali nierdzewnej na 
potrzeby wytwornicy pary i wody chłodzącej

TAK

31. Automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary TAK



32. System odgazowywania wody TAK

33.
Grzałki w wytwornicy pary wykonane z materiału odpornego 
na korozję

INCOLOY = 5 pkt;
Inne rozwiązanie = 0

pkt.

34.
Wszystkie elementy nagrzewające się izolowane niepylącą 
wełną oraz osłonięte blachą ze stali nierdzewnej.

TAK

35. Orurowanie wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej. TAK

36.
System automatycznego dozowania wody demineralizowanej 
do wytwornicy pary.

TAK

37.
Sterownie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika 
mikroprocesorowego produkowanego przez producenta 
sterylizatora.

TAK

38.
Dostęp do sterownika zabezpieczony hasłem, możliwość 
nadania indywidualnych haseł dla min 5 użytkowników

TAK

39.
Ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie 
cyklu sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo.

TAK

40.

Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu 
cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury 
i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia 
atmosferycznego. 

TAK

41.

Sterownik mikroprocesorowy. Kolorowy, dotykowy ekran 
sterowania po stronie załadowczej o przekątnej min. 7”, z 
analogową (alfanumeryczną)  prezentacją  przebiegu cyklu 
sterylizacji w czasie rzeczywistym, wykresem parametrów w 
czasie, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, 
czasu pozostałego do zakończenia cyklu. Wszystkie 
komunikaty w języku polskim. Możliwość ponownego 
wgrania programu i ustawień zarówno do sterownika jak i 
panelu z zewnętrznej pamięci bez potrzeby wizyty 
serwisowej. Po stronie wyładowczej wielokolorowy 
wyświetlacz LCD o przekątnej min 3,5” z 3 klawiszami.

TAK

42.
Manometry ciśnienia w komorze, w płaszczu oraz ciśnienia 
pary zasilającej umieszczone w panelu czołowym po stronie 
załadowczej.

TAK



43.
Oddzielne systemy zabezpieczeń przed zbyt wysokim 
wzrostem ciśnienia lub temperatury w komorze, płaszczu oraz 
wytwornicy pary

TAK

44.
Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów  
przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej.

TAK

45.

Wydruk parametrów procesu w języku polskim zawierający 
wszystkie parametry procesu (w tym parametry ciśnienia w 
komorze oraz temperatury w komorze)

TAK

46.
Port USB umożliwiający pobranie danych archiwalnych cyklu
sterylizacji.

TAK

47.
Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i 
zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku 
napięcia zasilającego

TAK

48.
Wyłączniki bezpieczeństwa na panelach czołowych po stronie 
załadowczej i wyładowczej z sygnalizacją ich użycia. 
Wyłączniki umieszczone poza ekranem dotykowym 

TAK

49. Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną TAK
50. Program Bowie Dick i test szczelności TAK

51.
Fabrycznie zainstalowanych min. 8 programów dla temperatur
121 i 134°C TAK

52.

Min 15 programów użytkownika umożliwiających 
programowanie ponad 50 różnych parametrów procesu 
sterylizacji w tym zakresy temperatury 121-134°C, 
poszczególnych faz programu( długość, kolejność itp.)

TAK

53. Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy TAK

54.

Program diagnostyczny przedstawiający podgląd pracy 
podzespołów i czujników. Podgląd pracy wyświetlany w 
formie listy wszystkich podzespołów i czujników z 
możliwością testowania (funkcja włącz/wyłącz)

TAK = 5 pkt.
NIE = 0 pkt.

55.
Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień parametrów 
procesu sterylizacji zabezpieczony kodem

TAK



56.

Możliwość zapamiętania min. 200 cykli sterylizacji z 
możliwością odtworzenia na zewnętrznym komputerze PC bez
potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania.
Dodatkowo zapis historii zmian ustawień parametrów pracy i 
parametrów programu z możliwością śledzenia użytkownika 
dokonującego zmian. Zapis historii błędów, całkowitej liczby 
cykli i czasu do kolejnego przeglądu serwisowego.

TAK

57.
Sterownik wyposażony w złącze szeregowe i/lub ethernet 
umożliwiające podłączenie do systemu komputerowego do 
monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji.

TAK

58.
Energia elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc nie większa niż  30 
kW 

TAK

59.
Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania 
specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych 
typu cokół, fundament, wanna ociekowa

TAK

60.

Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku 
komory – 1 szt
- konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali 
kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI
- 4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą
- bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy
- mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka 
wsadowego

TAK

61.

Wózek wsadowy do wnętrza komory sterylizatora parowego 
umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub 
kontenerów sterylizacyjnych – 1 szt.
- konstrukcja nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej nie 
gorszej niż 304 wg AISI
- dwie półki wykonane z profilu giętego i prętów 
poprzecznych, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w 
co najmniej trzech różnych położeniach

TAK

62.
Kosze wsadowe do pełnego wykorzystania wózka wsadowego
do wnętrza komory.

TAK

63.  Pełna zabudowa sterylizatorów z blachy nierdzewnej po 
stronie sterylnej i czystej od podłogi do sufitu i do ścian. W 

TAK



skład zabudowy wchodzą drzwi do przestrzeni serwisowej.

64.

Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na 
oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację). 
Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. 
Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny na urządzenia.

TAK

65. Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat. TAK

66.
Gwarancja (min 24 msc) ….. liczona od daty podpisania 
protokołu odbioru

TAK

67.
Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników 
Centralnej Sterylizatorni. Szkolenie zostanie potwierdzone 
protokołem oraz imiennymi certyfikatami

TAK

68. Sprężarka cichobieżna na potrzeby autoklawu TAK

69.

System oczyszczania wody składający się z:
- zmiękczacza o wydajności 1mᶟ/h
- systemu odwróconej osmozy o wydajności 60 litrów/h
- zbiornik wyrównawczy o pojemności netto min 48 litrów

TAK

Uwaga: BRAK SPEŁNIENIA „PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGALNYCH STERYLIZATORA ” 
               W JAKIMKOLWIEK PUNKCIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

…................................................................                                                                                                                ..........................................................

                     ( miejsce i data )                                                                                                                                        ( pieczęć i podpis Wykonawcy )     
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