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AEZ/S-212/2014
Załącznik nr 3.7 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 7

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-068/2016.

Oferujemy dostawę urządzeń spełniających poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne wymagane

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4

Bezprzewodowe urządzenie do wykrywania zmienionych próchnicowo tkanek zęba – spełniające poniższe wymagania techniczne

Producent (marka) …………………………………………………………………………………... model……………………………………………… rok produkcji……….. (nie wcześniej niż 2015)
	

Funkcjonalność
Wczesne wykrywanie próchnicy pod zdrowym szkliwem zęba metodą fluorescencji zdemineralizowanej tkanki zęba
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Wczesne wykrywanie próchnicy w bruzdach
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Rozpoznawanie resztek próchnicy po preparacji ubytków
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Mierzenie próchnicy na powierzchniach stycznych oraz nieszczelności Brzeznej wypełnień
Tak/Nie
	

Urządzenie 
Bezprzewodowe z wyświetlaczem LCD lub LED
………… 
Należy podać
	

Wyposażenie
Dodatkowy, zewnętrzny wyświetlacz umożliwiający pacjentowi obserwacje wyników badania w trakcie jego przeprowadzania 
Tak/Nie
	

Wyposażenie
Sonda do skanowania gładkich powierzchni i bruzd,
Tak/Nie
	

Sonda do skanowania powierzchni przyległych zębów
	 Min. 1 szt.

możliwość obrotu wiązki lasera w zakresie ≥ 360º
…………
Należy podać
	

Wyposażenie
Uchwyt do sond pojemnika do sterylizacji
Tak/Nie
	

Wyposażenie
Pojemnik do sterylizacji sond
Tak/Nie
	

wymiary urządzenia
długość: ≤ 250mm
średnica ø: ≤ 35mm
………… 
Należy podać
	

waga urządzenia
≤ 150g
………… 
Należy podać
	

długość fali diody laserowej
655 nm ± 10%
………… 
Należy podać
	

moc diody laserowej
≤ 1 mW
………… 
Należy podać
	

Długość fali diody podczerwieni
850 nm ÷ 950 nm
………… 
Należy podać
	

Klasa ochrony
nie gorsza niż: 
IPX0
………… 
Należy podać
	

Zakres temperatur pracy
≥ (+10 ÷ +30)ºC
………… 
Należy podać
	

Zakres temperatur transportu i przechowania
≥ (-10 ÷ +40)ºC
………… 
Należy podać
	

Zasilanie
bateryjne
Tak/Nie
	

Urządzenie spełnia wymagania określone:
	w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252),
w dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych
Tak/Nie
	

Oznakowanie
CE
Tak/Nie

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.

.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

