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Załącznik 2.1
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;
na dostawy objęte Pakietem 1: Dozowniki z systemem łokciowym do preparatów myjących i dezynfekcyjnych;
oferujemy nw. urządzenia spełniające następujące wymagania:

  DOZOWNIK Z SYSTEMEM ŁOKCIOWYM DO PREPARATU MYJĄCEGO I DEZYNFEKCYJNEGO – 1840 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 
w systemie łokciowym do preparatu myjącego i dezynfekującego
TAK/NIE
   2.
Konstrukcja Dozownika
2.1
Dozownik o stabilnej konstrukcji 
konstrukcja z tworzywa sztucznego ABS
TAK/NIE
2.2
Montaż komory dozownika 
na stelażu ściennym
TAK/NIE
2.3
Możliwość zdjęcia komory dozownika 
bez demontażu stelaża ściennego 
TAK/NIE
2.4
Komora dozownika kompatybilna z różnymi wielkościami opakowań preparatów różnych producentów
o pojemności 500 ml i 1000 ml
TAK/NIE
2.5
Konstrukcja dozownika 


pełni rozbieralna
TAK/NIE
2.6

dostosowana do kształtów opakowań różnych producentów preparatów
TAK/NIE
2.7

zapewniająca umieszczenie wkładu - butelki w komorze o zamkniętej przestrzeni z 4 stron
TAK/NIE
2.8

zapewniająca szczelność wkładu- butelki po jej zamontowaniu w dozowniku
TAK/NIE
2.9

umożliwiająca obserwację poziomu wypełnienia butelki
TAK/NIE
2.10

odporna na dekontaminację w myjnio –dezynfektorach   
TAK/NIE
2.11

odporna na  sterylizację parą wodną lub nadtlenkiem wodoru
Należy podać 
2.12
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 


2.13
Możliwość regulacji wysokości głowicy 
do wysokości butelki
TAK/NIE
2.14
Uszczelka głowicy 
wykonana z tworzywa nie podlegającego procesom rozpuszczania pod wpływem działania dozowanego preparatu
TAK/NIE
2.15
Elementy  dozownika 
wymienne
Należy podać jakie elementy są wymienne


2.16
Kolor dozownika
min.  biały (do wyboru przez Zamawiającego)
Należy podać dostępne kolory


  3.
System dozowania
3.1
Możliwość stosowania preparatów o różnym stopniu lepkości (płyny, żele)
TAK
TAK/NIE
3.2
Możliwość regulacji ilości wypływającego preparatu przy jednorazowej donacji 
w min. wymienionych dawkach: 1 ml lub 1,5 ml
Należy podać 
  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

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)                                            

