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ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ 
 

OPIS  TECHNICZNY 
 

Myjnia- dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem - 2 szt. 
Sterylizator parowy (przelotowy) – 1 szt.  

 
ZNAK SPRAWY: Z/37/PN/19 

 
 

nazwa, typ,  ......................................................................................................................   

 

rok produkcji ........................,  producent ....................................................................................  

 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne 

       I. Myjnia- dezynfektor narzędziowa- 2 szt. 

1 PARAMETRY URZĄDZENIA  

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojemności komory myjni 12 tac narzędziowych DIN 1/1; Objętość komory myjącej 220 - 290 
litrów; Komora ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza komory 18-22kW; Sterowanie 
mikroprocesorowe; Drzwi uchylne lub przesuwne w dół, doszczelniane automatycznie; Drzwi w 
całości przeszklone (uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi); Komora 
wykonana ze stali kwasoodpornej PN EN 1.4404 lub lepszej gatunkowo; Obudowa wykonana ze 
stali nierdzewnej 1.4301 lub lepszej; Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające 
obserwację prawidłowości procesu mycia; Kontrola obecności piany w układzie cyrkulacyjnym 
pompy; W przypadku wykrycia piany w komorze myjącej w fazie mycia wstępnego ponowne 
automatyczne bez udziału personelu uruchomienie dodatkowej fazy płukania-system antypianowy 
zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez 
automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania 
programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi, 
umożliwiający mycie narzędzi  bez mycia wstępnego; Automatyczna elektroniczna kontrola 
temperatury wody pobieranej przez myjnie-alarm w przypadku przekroczenia temperatury zadanej;  
Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości 
załadunku (automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach 
procesu); Minimum 4 pompy środków chemicznych wraz z przepływomierzami; Układ redukujący 
zużycie wody i środków chemicznych działający niezależnie od wybranego programu i 
zastosowanego wózka (redukcja we wszystkich fazach programów); Wbudowany aktywny system 
wykrywania stopnia zapełnienia komory narzędziami połączony z redukcją  ilości wody do mycia 
dla mniejszych załadunków (nie dopuszcza się pomiaru poziomu wody w komorze za pomocą 
czujników przewodnościowych); Stałe stężenie roztworów roboczych niezależne od wielkości 
załadunku oraz ilości pobranej wody; Wbudowany system automatycznego doboru ilości środków 
chemicznych odpowiednio do ilości pobranej wody do komory myjącej; Dozowanie ilości środków 
chemicznych w oparciu o pomiar przepływomierzy z wydrukiem zadanego stężenia w ml/litr oraz 
pobranej ilości wyrażonej w ml na raporcie procesu z wbudowanej drukarki; Nastawa dozy środka 
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bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w 
sterowniku oddzielnie; Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia; 
Wydajność pompy min 600 l/min ; Monitoring ciśnienia za pompą myjącą; Wirnik pompy myjącej 
wykonany ze stali kwasoodpornej; Pompa oraz całość układu orurowania opróżniane całkowicie po 
każdej fazie procesu grawitacyjnie; Spust wody z myjni grawitacyjnie po każdej fazie procesu 
bezpośrednio do kanalizacji przy zastosowaniu  zaworu spustowego o przekroju minimum 40mm 
(nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie 
mycia oraz konieczność serwisowania); Wbudowany agregat suszący o wydajności minimum 
320m3/h z możliwością regulacji i nastawy temperatury suszenia w pełnym zakresie od 60st.C do 
130st.C co 1 st.C (nastawialnej dla każdego z programów oddzielnie), wyposażony w filtr powietrza 
suszącego wstępny oraz HEPA minimum H13; Kondensator oparów chłodzony zimną wodą 
poprzez wymiennik ciepła wykonany ze stali kwasoodpornej z układem odzysku ciepła i wody 
chłodzącej z fazy suszenia; Bojler umieszczony ponad komorą mycia – podgrzewający wodę do 
temperatury dezynfekcji termicznej 93st.C – spust wody z bojlera grawitacyjny gwarantujący 
opróżnianie całkowitej zbiornika;               
Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu; System wózka 
wsadowego do sprzętu zapewniający przepływ wewnątrz mytych przedmiotów oraz natrysk z 
zewnątrz; Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków 
wsadowych); Ramiona myjące wyposażone w demontowane zakończenia (wykonane z teflonu lub 
stali nierdzewnej) po każdej ze stron, umożliwiające czyszczenie wnętrza ramienia; Drukarka 
przebiegu procesu zainstalowana po stronie wyładowczej; System automatycznego rozpoznawania 
wózków wsadowych połączony z automatycznym wyborem programu bez udziału personelu 
(ograniczenie możliwości popełnienia błędu); Informacja o zidentyfikowanym wózku zawarta na 
raporcie procesu z wbudowanej drukarki; Cyfrowe złącze transmisyjne umożliwiające transmisję 
danych związanych z parametrami procesu do systemu rejestracji procesów mycia i wsadów, 
zbierającego dane; Podgląd i zapis parametrów czujników sterowania procesu w systemie rejestracji 
w czasie rzeczywistym online; Funkcja zdalnego panelu serwisowego połączonego z interfejsem 
urządzenia za pośrednictwem łącza internetowego (minimalna funkcjonalność: zdalny podgląd za 
pośrednictwem łącza internetowego parametrów czujników sterowania procesu, parametrów 
procesu, komunikatów alarmowych, stanu pracy urządzenia itp. w czasie rzeczywistym Online na 
komputerze autoryzowanego serwisu); Ilość programów mycia i dezynfekcji dostępnych 
bezpośrednio z klawiatury za pomocą oddzielnych przypisanych do programów przycisków - nie 
mniej niż 6; Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93 st.C i termiczno-chemicznej w 55st.C.; 
Czas procesu mycia dezynfekcji termicznej A0=3000 i suszenia poniżej 50 minut dla załadunku 
komory o wadze minimum 80 kg; Urządzenie przystosowane do prowadzenia programów myjących 
w systemie BGA; Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być 
prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych (dotyczy zarówno strony załadowczej jak i 
rozładowczej); Czujnik drożności filtra powietrza; Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji 
termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej (zgodnie z normą PN EN 15883) oraz 
możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg zadanej wartości A0; Wydruk zadanej oraz 
rzeczywistej osiągniętej wartości A0 na raporcie procesu z wbudowanej drukarki; Konstrukcja 
urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych 
typu cokół, fundament, wanna cokołowa; Wymiary zewnętrzne maksymalne W x G x S: 
2500x800x700 mm ; Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody o 
przepustowości min. 40l/min każdy: wody ciepłej, wody zimnej, wody demineralizowanej; 
Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz; Moc  przyłączeniowa urządzenia z zakresu  19 - 25kW; 
Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2  

2.  
Wyposażenie wspólne dla 2 sztuk myjni: 
Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o 



 3

pojemności 12 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm); wymiary poziomu myjącego minimalne 
(SxG): 600 × 550mm (możliwość mycia tac kontenerowych o długości 540mm); natrysk 
każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych;  minimalna 
wysokość od półki do ramienia myjącego na każdym poziomie 70 mm (przy jednoczesnym 
myciu  12 tac);  przyłącze myjąco-suszące wózka gwarantujące poprawną pracę wózka w 
przypadku obrócenia wózka o 180st. (brak błędów związanych z nieprawidłowym 
załadunkiem do komory); jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona 
zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem); materiał stal 
kwasoodporna - sztuk.1 
Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o 
pojemności 8 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm); wymiary poziomu myjącego minimalne 
(SxG): 600 × 550mm (możliwość mycia tac kontenerowych o długości 540mm); natrysk 
każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych;  minimalna 
wysokość od półki do ramienia myjącego na każdym poziomie 120 mm (przy 
jednoczesnym myciu 8 tac);  przyłącze myjąco-suszące wózka gwarantujące poprawną 
pracę wózka w przypadku obrócenia wózka o 180st. (brak błędów związanych z 
nieprawidłowym załadunkiem do komory); jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz 
ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem); materiał stal 
kwasoodporna – sztuk.2;  
Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych; min. 45 przyłączy 
(dodatkowo możliwość mycia minimum 2 drenów); wózek wyposażony w dysze 
natryskowe oraz przyłącza dla kanałów 3-8mm; miejsce do postawienia 4 tac 1/1DIN; 
przyłącze myjąco-suszące wózka gwarantujące poprawną pracę wózka w przypadku 
obrócenia wózka o 180st. (brak błędów związanych z nieprawidłowym załadunkiem do 
komory); jednolita spójna konstrukcja wózka; materiał stal kwasoodporna – szt.2 Wózek 
wsadowy 2- poziomowy do mycia i dezynfekcji: misek, nerek itp.; wymiary poziomu 
myjącego minimalne (SxG): 600 × 550mm; natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za 
pomocą obrotowych ramion natryskowych;  przyłącze myjąco-suszące wózka gwarantujące 
poprawną pracę wózka w przypadku obrócenia wózka o 180st. (brak błędów związanych z 
nieprawidłowym załadunkiem do komory); jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz 
ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem); materiał stal 
kwasoodporna - sztuk.1 
Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji: kontenerów narzędziowych 300x300x600mm; 
minimum 3 kontenery z pokrywami na wsad;  przyłącze myjąco-suszące wózka 
gwarantujące poprawną pracę wózka w przypadku obrócenia wózka o 180st. (brak błędów 
związanych z nieprawidłowym załadunkiem do komory); jednolita spójna konstrukcja 
wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed 
przemieszczaniem); materiał stal kwasoodporna – sztuk.1;  
Wózek transportowy dokowany do myjni, wyposażony w tacę ociekową, wykonany ze stali 
kwasoodpornej – szt.3;  
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STERYLIZATOR PAROWY (PRZELOTOWY) – 1 szt. 
 
 

nazwa, typ,  ......................................................................................................................   

 

rok produkcji ........................,  producent ....................................................................................  

 

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne 

      II. STERYLIZATOR PAROWY (PRZELOTOWY) - 1 szt. 

1 PARAMETRY URZĄDZENIA  

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojemność komory 12 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285 
Zasilany parą z własnej, wbudowanej, elektrycznej wytwornicy pary (wytwornica zasilana 
wodą zdejonizowaną); Przelotowy  dwudrzwiowy, zabudowany pomiędzy dwie ściany z 
przestrzenią serwisową wyłącznie od frontu urządzenia; Pojemność komory 12 jednostek 
wsadowych o wielkości określonej zgodnie w PN EN 285; Wymiary komory (zbiornika 
ciśnieniowego na wejściu do komory) W x G x S 640-660x1900-2000x640-660 mm; 
Pozioma, prostopadłościenna komora sterylizacyjna; Komora i płaszcz oraz drzwi 
wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej PN EN 1.4404 lub lepszej 
gatunkowo; Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 lub lepszej; Wysokość 
załadowcza komory sterylizatora 700-800mm; Energooszczędna konstrukcja komory - 
grubość ścian komory 5 mm +/-10%; Płaszcz parowy komory pierścieniowy 
umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas kontroli UDT; Wytwornica pary 
wyposażona w funkcję termicznej degazacji wody poprzez jej podgrzewanie oraz  
automatyczną funkcję odmulania, sterowaną przez sterownik z odzyskiem ciepła z 
odmulin; Moc grzewcza wytwornicy pary 60-70kW; Cyfrowe złącze transmisyjne, 
umożliwiające transmisję danych związanych z parametrami procesu do systemu 
rejestracji procesów mycia i wsadów, zbierającego dane; Podgląd i zapis parametrów 
czujników sterowania procesu w systemie rejestracji w czasie rzeczywistym online; 
Funkcja zdalnego panelu serwisowego, połączonego z interfejsem urządzenia za 
pośrednictwem łącza internetowego (minimalna funkcjonalność - zdalny podgląd za 
pośrednictwem łącza internetowego: parametrów czujników sterowania procesu, 
parametrów procesu, komunikatów alarmowych, stanu pracy urządzenia itp. w czasie 
rzeczywistym online na komputerze autoryzowanego serwisu); Dotykowy panel 
sterowania szklany z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali 
po stronie załadowczej oraz dotykowy panel sterowania szklany z wyświetlaczem 
minimum 4 linijkowym po stronie wyładowczej; Wyświetlanie informacji po stronie 
załadowczej i wyładowczej przez cały czas pracy sterylizatora; Graficzny świetlny 
wskaźnik postępu procesu, widoczny z odległości kilku metrów, umieszczony na 
wysokości 150-200 cm, informujący o postępie cyklu, czasie pozostałym do końca procesu 
oraz stanie alarmowym (dwa wskaźniki, jeden po stronie załadowczej, drugi po stronie 
wyładowczej) ; Rejestracja istotnych parametrów procesu; Wbudowana drukarka danych;  
Automatyczne programy testujące: test Bowie-Dicka, test szczelności komory, program 
rozgrzewający z możliwością automatycznego uruchomienia o zadanej godzinie bez 
udziału personelu. 
Próżnia wytwarzana przez układ próżniowy poniżej 30mBar. Powierzchnie czołowe 
płaskie (brak wystających elementów z wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa); Panele 
czołowe oraz sterowania łatwe do utrzymania w czystości, odporne na działanie środków 
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dezynfekcyjnych, wykonane ze stali nierdzewnej, szkła, materiałów odpornych na 
działanie środków dezynfekcyjnych; Instalacja wodna i parowa sterylizatora wykonana z 
materiałów nierdzewnych; Materiał ramy sterylizatora - stal nierdzewna; Drzwi 
przesuwane w kierunku pionowym w dół, automatycznie zamykane i ryglowane w trakcie 
procesu; Drzwi komory napędzane elektrycznie, wyposażone w przeciwciężar 
równoważący ciężar drzwi oraz zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy 
natrafią one na opór; Niezależny, mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika, 
zatrzymujący automatycznie proces w przypadku nieprawidłowości cyklu; Pomiar 
ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego, wyskalowany w 
wartościach bezwzględnych; Wyświetlanie aktualnego etapu procesu w postaci 
komunikatu tekstowego w języku polskim po stronie załadowczej oraz wyładowczej; 
Komunikaty o przyczynie błędu lub awaryjnego wyłączenia w postaci tekstowej w języku 
polskim (także drukowane na drukarce parametrów); Książka serwisowa w sterowniku 
urządzenia, ustalająca okresy pomiędzy przeglądami; Wszystkie napisy na panelu 
operatora (informacyjne i ostrzegawcze) w języku polskim; Zabezpieczenie przed 
skasowaniem programowalnych danych w przypadku braku napięcia zasilającego - bateria 
podtrzymująca pamięć sterownika; Zawory procesowe sterowane pneumatycznie; 
Minimum 5 programów sterylizacji materiałów opakowanych, zwalidowanych przez 
producenta dla określonych temperatur, w tym: 
• 121 st.C  - parowy dla materiałów pakowanych z min.3 próżniami wstępnymi i 
suszeniem o wadze minimum 7kg/STE 
• 134 st.C  - parowy dla materiałów pakowanych z min. 3 próżniami wstępnymi i 
suszeniem o wadze minimum 7kg/STE 
• 134 st.C  - parowy dla materiałów pakowanych z min. 3 próżniami wstępnymi i 
suszeniem wsadu ciężkiego o wadze minimum 15kg/STE. 
Czasy programów sterylizacyjnych nie przekraczające 65 minut; Informacje o programach 
potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia. 
Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu zwalidowane przez producenta 
urządzenia; Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe czynności mycia i 
konserwacji; Możliwe do demontażu przez obsługę szyny oraz filtr drenu - bez 
konieczności użycia narzędzi; Sterylizator wyposażony w układ oszczędzania wody 
chłodzącej; Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej sprężonym 
powietrzem lub wodą (minimalna wymagana żywotność uszczelki 3500 cykli); 
Sterylizator wyposażony w automatyczny program serwisowy, uruchamiany z panelu 
sterowania (po każdej ze stron urządzenia) po wprowadzeniu hasła, pozwalający na 
bezpieczną wymianę uszczelki drzwi poprzez jej automatyczne „wypchnięcie” z rowka i 
„zassanie” do rowka dla każdej ze stron sterylizatora; Próżnia w komorze wytwarzana za 
pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej pierścieniowej z 
uszczelnieniem wodnym o napędzie elektrycznym; Układ pompy próżniowej wyposażony 
w dodatkowy inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy oraz zmniejszający 
zużycie wody; Ciśnienie próżni wytwarzane przez układ próżniowy: 30mBar lub mniejsze 
dla temperatury wody chłodzącej 15st.C; Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń 
ciśnieniowych dla zbiornika sterylizatora. Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora  
zgodne z normą PN-EN 285; Konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności 
walidacyjnych;  Dostęp serwisowy wyłącznie od frontu. Maksymalna szerokość 
urządzenia wraz wymaganym dostępem serwisowym 100cm; Urządzenie posadowione 
bezpośrednio na posadzce (brak konieczności stosowania zagłębień lub cokołów pod 
urządzenie); Zasilanie elektryczne 3P+N+PE, 400V, 60-70kW 

2. WYPOSAŻENIE STERYLIZATORA: 

 
Wózek wsadowy dwupoziomowy o wielkości 12 jednostek wsadu, dzielony (dwa moduły 
o wielkości 6 jednostek wsadowych na dwóch poziomach), umożliwiający umieszczenie w 
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komorze sterylizatora koszy sterylizacyjnych i/lub kontenerów sterylizacyjnych - szt.1 
Wózek transportowy za/wyładowczy służący do czynności załadowczych oraz 
wyładowczych, wyposażony w zaczep umożliwiający dokowanie do sterylizatora oraz 
transport wózków wsadowych, o wielkości modułu załadowczego 6 jednostek wsadowych 
- szt.4                                                                                                

 
 
 
 
 

...............  ....................................................................................  
      data   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


