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Załącznik nr 2.2
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2016/EL/2655
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
Pakiet 2 – Dostawa lasera do zabiegów otolaryngologicznych wraz z systemem pochłaniania dymu;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Opis parametrów
Minimalne parametry techniczne
wymagane

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
Laser do zabiegów operacyjnych otolaryngologicznych - 1 sztuka 
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 2016 r.


Laser 
z wyposażeniem, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego mikromanipulatora Deka Fine Spot, kod produktu: ON18301_G.V02, rok produkcji 2006, nr seryjny SNMG6A491, połączony z mikromanipulatorem za pomocą łącznika optycznego
(Tak/Nie)


stosowany do cięcia, koagulacji oraz odparowywania tkanek
(Tak/Nie)

Długość fali lasera
10,6µm
(Tak/Nie)

Praca lasera w trybie fali ciągłej (CW) 
z regulacją mocy średniej w zakres min. od 1 do 30W oraz z regulacją mocy średniej w zakresie min. od 1 do 15W dla trybu Superpuls
(Należy podać zakres)

Praca lasera w trybie przerywanym
o czasie trwania impulsu w zakresie min. od 10 do 20ms z regulacją mocy średniej w zakresie min. 1-30W
(Należy podać zakres)


o czasie trwania impulsu w zakresie min. 1-1,7ms; z możliwością regulacji
(Należy podać zakres)


o regulowanym czasie impulsu w zakresie min. od 90 do 900µs
(Należy podać zakres)

Praca lasera w trybie cięcia impulsowego
z regulacją mocy średniej w zakresie min. od 1 do 30W
(Należy podać zakres)

Moc średnia wraz z możliwością regulacji w zakresie
min.1-30W
(Należy podać zakres)

Moc szczytowa 
nie mniej niż 300W
(Należy podać)

Regulacja czasu między impulsami w trybach przerywanych 
w zakresie min. od 2 do 500ms
(Należy podać zakres)

Rura laserowa 
zamknięta, bez zewnętrznego zbiornika z gazem 
(Tak/Nie)

Zasilanie sieciowe 
230V, 50Hz,  jednofazowe
(Tak/Nie)

 Ramię lasera
min. 7-przegubowe z nawiewem ochronnym, zabezpieczającym optykę
(Należy podać)

Instrukcja obsługi w języku polskim również w wersji elektronicznej
wymagane
(Tak/Nie)

Wiązka celująca
Typ lasera:  półprzewodnikowy
(Tak/Nie)


Długość fali:  0.65mm (czerwona)
(Tak/Nie)


Moc  ≤ 15mW
(Należy podać)

Wyposażenie
Pedał sterujący
(Tak/Nie)


Końcówki laryngologiczne, po min. 1 szt. z każdego, 
z wymienionego asortymentu:
	ogniskująca 100mm

ogniskująca 50mm
	wąska, do chirurgii nosa, prosta

wąska, do chirurgii nosa, kątowa 90
	do plastyki podniebienia z zabezpieczeniem tylnej ściany nosogardła 
(Tak/Nie)


Profesjonalne okulary ochronne; 2 pary
(Tak/Nie)
System usuwania dymu - 1 sztuka 
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 2016 r.

Dedykowany do oferowanego powyżej lasera do zabiegów operacyjnych otolaryngologicznych
wymagane
(Tak/Nie)

Filtr wymienny
z min. 35 godzinnym trybem pracy ciągłej 
(Należy podać)

Przepuszczalność
Max. 0,2 µm
(Należy podać)

Skuteczność filtracji
Min. 99,9% 
(Należy podać)

System ciągłego monitorowania zużycia filtra
wymagany
(Tak/Nie)

Głośność pracy
nie większa niż 55dB
(Należy podać)

Przepływ maksymalny
Min. 700 l/min z możliwością regulacji
(Należy podać)

Filtracja 
Min. 4-stopniowa
(Należy podać)

Instrukcja obsługi w języku polskim również w wersji elektronicznej
wymagana
(Tak/Nie)

Wyposażenie
Komplet rur;  minimum 10 sztuk
(Należy podać liczbę sztuk)


Filtr zamienny; minimum 1 sztuka
(Należy podać liczbę sztuk)

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)




