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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 8

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

Endometry z wyposażeniem – spełniające poniższe wymagania techniczne

Producent (marka) …………………………………………………………………………………... model……………………………………………… rok produkcji……….. (nie wcześniej niż 2016)
	

Funkcjonalność
Określanie  długości (głębokości) kanału korzeniowego zęba 
Lokalizacja narzędzia w kanale korzeniowym zęba
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Prezentacja na wyświetlaczu ruchu narzędzia podczas opracowywania kanału w czasie rzeczywistym
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Sygnalizacja dźwiękiem modulowanym w miarę postępu ruchu narzędzia podczas opracowywania kanału w czasie rzeczywistym
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Sygnalizacją dźwiękowa i świetlna osiągnięcia foramen apicale
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Prezentacja powiększonego obrazu przywierzchołkowej części kanału korzeniowego
Tak/Nie
	

Kalibracja urządzenia przed pomiarem
Brak konieczności kalibracji urządzenia przed każdym określaniem długości kanału
Tak/Nie
	

Metoda pomiaru
elektroimpedancyjna – częstotliwościowa (oparta na porównaniu pomiarów impedancji przy przepływie prądów o różnych częstotliwościach – cechująca endometry IV generacji)
Tak/Nie
	

Wyświetlacz / ekran
kolorowy LCD
Tak/Nie
	

Ekran 
dotykowy 
Tak/Nie
	

Przekątna ekranu
≥ 3,5”
………… 
Należy podać
	

Zasilanie 
bateryjne 
(akumulatorki wielokrotnego ładowania) 
Tak/Nie
	

czas ładowania baterii 
(dla stanu naładowania baterii: 0 ÷ Wartość max)
≤ 24 godziny
………… 
Należy podać
	

Zakres temperatury otoczenia dla właściwej pracy urządzenia
≥ (+10 ÷ +40) ºC
………… 
Należy podać
	

Zakres wilgotności otoczenia dla właściwej pracy urządzenia
≥ (10 ÷ 80) % bez kondensacji pary
………… 
Należy podać
	

Wyposażenie 
Kable pomiarowe (długie) – min. 2 sztuki
………… 
Należy podać
	

Wyposażenie
Klipsy wargowe z możliwością ich sterylizacji w temp. do 134º w autoklawie - min. 5 sztuk
………… 
Należy podać
	

Wyposażenie
Haczyki do instrumentów z możliwością ich sterylizacji w temp. do 134º w autoklawie – min. 4 sztuki
………… 
Należy podać
	

Wyposażenie
Sondy dotykowe z możliwością ich sterylizacji w temp. do 134º w autoklawie - min 2 sztuki
………… 
Należy podać
	

Wyposażenie
Ładowarki przystosowane do przyłączą elektrycznego o parametrach: 230V 50Hz z wtyczką europejską – min. 2 sztuki
………… 
Należy podać
	

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

