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Załącznik nr 2.9
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2016/EL/3353
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
Pakiet 9 – Dostawa uchwytów do mocowania głowy podczas operacji neurochirurgicznych wraz z osprzętem w wersjach dla małych dzieci i starszych. Retraktory mózgowe  - system Halo –Ring;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp
Opis parametrów
Minimalne parametry techniczne
wymagane

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
UCHWYT DO MOCOWANIA GŁOWY PODCZAS OPERACJI NEUROCHIRURGICZNYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM W WERSJACH DLA MAŁYCH DZIECI I STARSZYCH. RETRAKTORY MÓZGOWE  - SYSTEM HALO – RING:
- 1 KOMPLET DLA DZIECI STARSZYCH 
- 1 KOMPLET DLA DZIECI MAŁYCH
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. ………………………..(Należy podać)
System mocowania głowy podczas operacji neurochirurgicznej dla dzieci starszych – 1 komplet

Uchwyt do trzymania głowy podczas operacji neurochirurgicznych z systemem mocowań dla dzieci dużych
 - 1 szt.
uchwyt ( klamra ) wykonany ze stopów aluminium
(Tak/Nie)


pokrycie systemu specjalną powłoką zabezpieczającą,  wpływającą na trwałość, użytkowanie i konserwację zastosowany stop nie ma właściwości powierzchniowego utleniania się 
(Tak/Nie)


system pozwalający na wykonywanie zabiegów operacyjnych w leżącej i siedzącej pozycji pacjenta.
(Tak/Nie)


trójpunktowy standardowy uchwyt kości czaszki posiadający śrubę dynamometryczną i możliwość regulacji siły naciku
(Tak/Nie)


śruba dynamometryczna z widocznym oznaczeniem  siły nacisku  na kość
(Tak/Nie)


wymienny  czteropunktowy uchwyt kości czaszki posiadający możliwość mocowania kości czaszki czterema pinami  – po dwa z każdej strony klamry.
(Tak/Nie)


możliwość przyłączania akcesoriów do klamry  poprzez sterylne obłożenie pola za pomocą uchwytów i zacisków ( np. dodatkowy retraktor , np. uchwyt na dodatkowy pozycjoner nawigacji )  - bez ryzyka uszkodzenia klamry
(Tak/Nie)


rozwiązanie  konstrukcyjne współpracuje ze stołem typu Maquet (posiadanego przez Zamawiającego)
(Tak/Nie)

Jednostka podstawowa - 1 szt.
mocowana do stołu operacyjnego
(Tak/Nie)


na poziomym elemencie podstawy mocowany jest główny  pionowy  łącznik –zapięcie ,z regulowaną siłą zamknięcia i docisku
(Tak/Nie)

Podpora kręgosłupa szyjnego - 1 szt.
mocowana do jednostki podstawowej, posiadająca system regulacji, zakończona żelowym wałkiem
(Tak/Nie)

Adaptor obrotowy z przegubem kulowym - 1 szt.
umożliwiający regulowanie ustawienia dowolnej pozycji
(Tak/Nie)


adaptor obrotowy z przegubem kulowym  łączący klamrę z podstawą systemu, umożliwiający jej  rotację o 360°.
(Tak/Nie)


adaptor umożliwiający przyłączenie dodatkowego oprzyrządowania: neuronawigacji  lub  szpatułek.
(Tak/Nie)

Adoptor obrotowy podwójny - 1 szt.
adaptor umożliwiający przyłączenie dodatkowego oprzyrządowania: neuronawigacji  lub  szpatułek
(Tak/Nie)


umożliwiający regulowanie ustawienia dowolnej pozycji
(Tak/Nie)

Adoptor do pozycji siedzącej wraz z mocowaniem - 1 szt.
połączenie z jednostką podstawową za pomocą tulei i zacisków
(Tak/Nie)



(Tak/Nie)

Mocowanie adoptora do pozycji siedzącej - 2 szt.
mocowanie do bocznych szyn stołu typu Maquet (posiadanego przez Zamawiającego)
(Tak/Nie)

Podpórka podkowiasta z wyciągiem - 1 szt.
mocowanie do przegubu jednostki podstawoej
(Tak/Nie)

Kolce pediatryczne (piny) wielorazowe - 2 komplety (6 szt.)
dostosowane do kości grubej i mające długi kolec
(Tak/Nie)

Kolce pediatryczne (piny) wielorazowe - 2 komplety (6 szt.)
dostosowane do kości cienkiej i mające krótki kolec
(Tak/Nie)

Kolce pediatryczne (piny) jednorazowe - 36 sztuk 
w różnych rozmiarach
(Tak/Nie)

Retraktory śródoperacyjne pracujące w systemie Halo Ring - 1 zestaw
mocowanie na klamrze poprzez sterylne obłożenie, za pomocą uchwytów - 2 szt.
(Tak/Nie)


wsporniki do mocowania pierścienia - 2 szt.
(Tak/Nie)


pierścień do mocowania retraktorów  - 1 szt.
(Tak/Nie)


ramiona do mocowania szpatułek, posiadające regulację:
ramiona retraktorów długości  210 -230 mm  - 2 szt.
ramiona retraktorów  długości 280 -300 mm - 2 szt.
ramiona retraktorów są  zakończone uchwytami do szpatuł  na  jednym końcu i  mocowaniem do pierścienia  na przeciwległym końcu.                                                         
(Tak/Nie)


szpatułki w min. 3 rozmiarach – czarne lub matowe - 20 szt.
(Tak/Nie)


mikroszpatułki - 4 szt.
(Tak/Nie)
System mocowania głowy podczas operacji neurochirurgicznej dla małych dzieci – 1 komplet

Pediatryczny  uchwyt dla małych dzieci   - 1 szt.
z możliwością operacyjnego mocowania głowy przy użyciu pierścieni żelowych  oraz profilowanych podkładek żelowych z możliwością regulacji i dopasowania rozstawu do wielkości głowy pacjenta
(Tak/Nie)


możliwość przyłączania akcesoriów do klamry  poprzez sterylne obłożenie pola za pomocą uchwytów i zacisków                   ( np. dodatkowy retraktor , np. uchwyt na dodatkowy pozycjoner nawigacji )  - bez ryzyka uszkodzenia klamry
(Tak/Nie)


rozwiązanie  konstrukcyjne współpracuje ze stołem typu Maquet (posiadanego przez Zamawiającego)
(Tak/Nie)


Kompatybilny z jednostką podstawową, zaoferowaną w poz. 
9-10
(Tak/Nie)


Kompatybilny z adaptorem obrotowy z przegubem kulowym, zaoferowanym w poz. 12 - 14
(Tak/Nie)


Kompatybilny z adaptorem obrotowy podwójnym, zaoferowanym w poz. 15 - 16
(Tak/Nie)


Kompatybilny z retraktorami śródoperacyjnymi pracującymi w systemie Halo Ring, zaoferowanymi w poz. 23 – 28
(Tak/Nie)

Cechy ogólne narzędzi:

Sprzęt (za wyjątkiem jednorazowego użytku) 

posiada możliwość: 
- mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące)
- dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami)
- sterylizacji : parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych)
(Tak/Nie)


posiada oryginalny opis/instrukcję użytkowania wydaną przez producenta oraz tłumaczenie tej instrukcji na język polski, która musi zawierać wytyczne co do sposobu postępowania: mycie, dezynfekcja i sterylizacja, dołączone do odstawy
(Tak/Nie)

Narzędzia podlegające regeneracji  (odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności)
wymagane
(Tak/Nie)

Spełniają normę PN-EN ISO 7153-1
wymagane

Dodatkowe akcesoria do systemów

Tablica ścienna do przechowywania elementów systemu    – 1 szt.
wymagane
(Tak/Nie)

Kontener do sterylizacji z min. 1 tacą – 1 szt.
wymagane
(Tak/Nie)

Tacka na waciki z nitkami  - 1 sztuka
wymagane
(Tak/Nie)

Klucz uniwersalny do mocowania -1 sztuka 
wymagane
(Tak/Nie)

Kaseta sterylizacyjna z tacką do retraktorów  - 1 sztuka 
wymagane
(Tak/Nie)

Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli

……………….., dn…………………		
	                                                                                                                                                ............................................................................                                                                                                                                              
		                                                                                                                                                                                 (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)
 




