znak sprawy: AEZ/S-148/2015
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Załącznik 2.3
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety;
znak sprawy: AEZ/S-148/2015,
na dostawy objęte Pakietem 3: Podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej;
oferujemy nw. urządzenia spełniające następujące wymagania:

I                                 DOZOWNIK DO MYDŁA GOSPODARCZEGO- 760 SZTUK
Producent (marka) ………………………………………….………..……..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………….……………………..………..… (Należy podać)
Numer katalogowy ………………………………………………….………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia...……………………………………………………….……………………………..(Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r.
L.p
Parametr wymagany
Parametr oferowany/ oceniany
1
2
3
4
1.
Parametry ogólne
1.1
Dozownik do mydła gospodarczego 
o pojemności 500 ml 
TAK/NIE
   2.
Konstrukcja Dozownika


2.1
Dozownik o stabilnej konstrukcji 
konstrukcja z tworzywa sztucznego ABS lub innego tworzywa sztucznego
Należy podać rodzaj tworzywa 

2.2
Komora dozownika 
montowana na stelażu ściennym
TAK/NIE
2.3
Możliwość zdjęcia komory dozownika 
bez demontażu stelaża ściennego
TAK/NIE
2.4
Konstrukcja dozownika 
w pełni rozbieralna
TAK/NIE
2.5
Komora dozownika 
zamykana na kluczyk. Kluczyk   kompatybilny z podajnikami do ręczników zaoferowanego w poz. II  
TAK/NIE
2.6
Podgląd stanu stopnia zużycia mydła
TAK
TAK/NIE
2.7
Kolor dozownika
min. biały 
(do wyboru przez Zamawiającego)
Należy podać dostępne kolory
2.8
Konstrukcja dozownika i jego elementy montażowe odporna na zarysowania, matowienie i działanie środków dezynfekcyjnych

odporność na działanie co najmniej jednej z nw. chemicznych grup preparatów dezynfekcyjnych: czwartorzędowe związki amoniowe, na bazie aktywnych tlenów, alkoholowe, chlorowe
Należy podać na które z  grup chemicznych konstrukcja jest odporna 

  3.
System dozowania
3.1
Możliwość stosowania preparatów- mydła 
od  różnych producentów
TAK/NIE
3.2
Możliwość stosowania preparatów 
o różnym stopniu lepkości (płyny, żele)
TAK/NIE
3.3
System zapewniający dozowanie 
jednakowej ilości preparatu- mydła
TAK/NIE
3.4
System zabezpieczający 
przed kapaniem preparatu- mydła
TAK/NIE
  4.
Montaż dozownika
4.1
Stelaż dozownika 
do zamontowania na każdym rodzaju powierzchni, w szczególności szklanej za pomocą samoprzylepnej dwustronnej  taśmy i  kołków  rozporowych typ Molly (do mocowania do powierzchni gips//karton). System mocowania gwarantujący trwałe mocowanie i bezpieczne użytkowanie dozownika.  Elementy mocujące  dołączone do dozownika.
	TAK/NIE


II                                                    PODAJNIK  DO RĘCZNIKA PAPIEROWEGO W ROLCE – 1600 sztuk                                                                    
Producent (marka) ………………………………………….………..……..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………….……………………..………..… (Należy podać)
Numer katalogowy ………………………………………………….………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia...……………………………………………………….……………………………..(Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r.
L.p
Parametr wymagany
Parametr oferowany/ oceniany
1
2
3
4
   1.
Parametry ogólne
1.1
Podajnik 
do ręcznika papierowego
TAK/NIE
   2.
Konstrukcja Podajnika
2.1
Podajnik o stabilnej konstrukcji 
konstrukcja z tworzywa sztucznego ABS lub innego tworzywa sztucznego
Należy podać rodzaj  tworzywa 

2.2
Waga  pustego podajnika
od 780g do 3000g
Należy podać wagę

2.3
Podajnik 

zamykany na kluczyk.
Kluczyk kompatybilny z dozownikiem na mydło gospodarcze, zaoferowanym w poz. I
TAK/NIE
2.4
Podgląd stanu stopnia zużycia rolki ręcznika papierowego
TAK
TAK/NIE
2.5
Kolor podajnika
min. biały 
(do wyboru przez Zamawiającego)
Należy podać dostępne kolory
2.6
Konstrukcja podajnika i jego elementy montażowe odporna na zarysowania, matowienie i działanie środków dezynfekcyjnych

odporność na działanie co najmniej jednej z nw. chemicznych grup preparatów dezynfekcyjnych: czwartorzędowe związki amoniowe, na bazie aktywnych tlenów, alkoholowe, chlorowe
Należy podać na które z  grup chemicznych konstrukcja jest odporna 

  3.
System dozowania
3.1
Możliwość stosowania wkładu- ręcznika papierowego w rolce 
od  różnych producentów
TAK/NIE
3.2
Podajnik umożliwiający stosowanie ręcznika papierowego w rolce  o wymiarach
Szerokość rolki od 195 mm do 205 mm
Należy podać szerokość



Średnica rolki max. 200 mm
Należy poda średnicę

3.3
Podajnik wyposażony 
w system dozowania porcji ręcznika papierowego
Należy podać jaki system 
  4.
Montaż Podajnika
4.1
Stelaż dozownika 

do zamontowania na każdym rodzaju powierzchni, w szczególności szklanej 1) za pomocą samoprzylepnej dwustronnej  taśmy – 50 szt.;
 2) kołków  rozporowych typ Molly (do mocowania do powierzchni gips//karton) – 1550 szt.
System mocowania gwarantujący trwałe mocowanie i bezpieczne użytkowanie dozownika  Elementy mocujące  dołączone do dozownika.
TAK/NIE
	

III                                                           PODAJNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO – 690 sztuk                         
Producent (marka) ………………………………………….………..……..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………….……………………..………..… (Należy podać)
Numer katalogowy ………………………………………………….………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia...……………………………………………………….……………………………..(Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r.
L.p
Parametr wymagany
Parametr oferowany/ oceniany
1
2
3
4
   1.
Parametry ogólne
1.1
Podajnik 
do papieru toaletowego
TAK/NIE
   2.
Konstrukcja Podajnika
2.1
Podajnik o stabilnej konstrukcji 
konstrukcja z tworzywa sztucznego ABS lub innego tworzywa
Należy podać rodzaj tworzywa 

2.2
Podgląd stanu stopnia zużycia rolki papieru toaletowego
TAK
TAK/NIE
2.3
Kolor podajnika
min. biały
(do wyboru przez Zamawiającego)
Należy podać dostępne kolory
2.4
Konstrukcja podajnika i jego elementy montażowe odporna na zarysowania, matowienie i działanie środków dezynfekcyjnych

odporność na działanie co najmniej jednej z nw. chemicznych grup preparatów dezynfekcyjnych: czwartorzędowe związki amoniowe, na bazie aktywnych tlenów, alkoholowe, chlorowe
Należy podać na które z  grup chemicznych konstrukcja jest odporna 

  3.
System dozowania
3.1
Możliwość stosowania wkładu - papieru toaletowego w rolce 
od  różnych producentów
TAK/NIE
3.2
Podajnik umożliwiający stosowanie  papieru toaletowego w rolce o wymiarach
Szerokość roli: 90 mm-100 mm
Należy podać szerokość
 


Średnica roli: max. 200 mm.
Należy poda średnicę

3.3
System ułatwiający odcinanie porcji papieru toaletowego
TAK
Należy podać jaki system

  4.
Montaż Podajnika
4.1
Podajnik 
kołki  rozporowe typ Molly (do mocowania do powierzchni gips//karton). System mocowania gwarantujący trwałe mocowanie i bezpieczne użytkowanie dozownika.  Elementy mocujące  dołączone do dozownika.
TAK/NIE
	
5.
WIZUALIZACJA
5.1
Wygląd estetyczny i kolor dozownika, ręcznika papierowego i podajnika na papier toaletowy zaoferowanych  w poz. I, II, i III
muszą pochodzić z jednej linii produktowej, tworząc jedną gamę wizualną i kolorystyczną
TAK/NIE

Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane produkty są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ może spowodować odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
				                                         
…………………………………………………………….… 
                (pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)                                            

