znak sprawy: AEZ/S-148/2015
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Załącznik 2.4

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 4: Kosz z otworem na odpady suche;
oferujemy nw. urządzenia spełniające następujące wymagania:

                                            KOSZ Z OTWOREM NA ODPADY SUCHE – 150 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
Kosz 
z otworem na odpady suche
TAK/NIE
   2.
Konstrukcja Podajnika


2.1
Kosz o stabilnej konstrukcji 
konstrukcja ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego ABS lub innego tworzywa
Należy podać rodzaj  tworzywa 
2.2
Pojemność kosza
od 45000 ml do 50000 ml
Należy podać pojemność

2.3

Wymiary kosza
wysokość od 630 mm do 700 mm 
Należy podać wysokość



szerokość od 280 mm do 330 mm
Należy podać szerokość



głębokość od 250 mm  do 320 mm
Należy podać głębokość
2.4
Pokrywa kosza 
metalowa lub z tworzywa z otworem w  części  wierzchniej, wielkość otworu umożliwiająca swobodne wrzucenie zużytego ręcznika/papieru
Należy podać rodzaj  tworzywa
Należy podać wielkość otworu
2.5
Możliwość zamieszczenia worka wewnątrz kosza 
w sposób uniemożliwiający zsuwanie się pod wpływem ciężaru zawartości kosza
TAK/NIE
2.6
System mocowania worka
przetłoczenie, obejma lub inny sposób  mocowania worka
Należy podać system mocowania worka
2.7
Podstawa  kosza  
o gładkiej powierzchni, niepozostawiająca śladów w postaci zarysowań lub przebarwień na powierzchniach płaskich
TAK/NIE
2.8
kolor kosza (wraz z pokrywą w tym samym kolorze)
min. jasnoszary 
(do wyboru przez Zamawiającego)
Należy podać dostępne kolory
2.9
Konstrukcja kosza 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
Należy podać na które z  grup chemicznych konstrukcja jest odporna 



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)                                            

