				znak sprawy: AEZ/S-056/2016
2

Załącznik nr 2.8
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2016/EL/2988
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
Pakiet 8 – Dostawa trepana, kraniotomu i wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej wraz z osprzętem;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp
Opis parametrów
Minimalne parametry techniczne
wymagane

Parametry techniczne oferowane

Oferowane parametry oceniane w kryterium technicznym
1
2
3
4
5
TREPAN, KRANIOTOM I WIERTARKA NEUROCHIRURGICZNA  SZYBKOOBROTOWA WRAZ Z OSPRZĘTEM - 2 ZESTAWY
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)

Urządzenie  desygnowane dla potrzeb neurochirurgii, napędzane elektrycznie, nie dopuszcza się urządzeń mających  w napędzie turbinę gazową 
wymagane 
(Tak/Nie)


Urządzenie jest dopuszczone do pracy na bloku operacyjnym 
wymagane 
(Tak/Nie)


Skład systemu:
- napęd kraniotomu – 1 szt.
-  napęd trepana – 1 szt. 
- napęd mikrowiertarki – 1 szt.,
- napęd piły oscylacyjnej – 1 szt.
Dopuszcza się zaoferowanie minimum 2 sztuk napędów, pod warunkiem ich kompatybilności z końcówkami roboczymi określonymi w zamówieniu, dopuszcza się zaoferowanie reduktora 
(Tak/Nie)


Końcówki robocze, napęd  oraz kabel połączeniowy  
przystosowane do:
- mycia (neutralizacja i środki myjące ) - dezynfekcji (temperaturowej i chemicznej  środkami  - sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych)
(Tak/Nie)


Zasilanie sieciowe  (nie bateryjne)
220 -240 V / 50 Hz
(Tak/Nie)


Ustawienie parametrów pracy urządzenia 
poprzez konsolę sterującą
(Tak/Nie)


Konsola  - 1 szt.
wyposażona w wyświetlacz, pozwalający na ustawianie parametrów, min.: prędkość, sterowanie obrotami lewo/prawo, przyśpieszenie, hamowanie silnika, sterowanie irygacją
(Należy podać)


Konsola sterująca 
zapewniająca podłączenie jednoczasowo dwóch elektrycznych napędów podczas zabiegu
(Tak/Nie)


W skład jednego zestawu wchodzą  dwa  przewody – kable  połączeniowe do napędów
wymagane
(Tak/Nie)


Sterowanie urządzenia
wielofunkcyjnym pedałem
(Tak/Nie)


Urządzenie posiada  wbudowany system (pompa)  do  irygacji śródoperacyjnej 
wymagane
                                            

(Tak/Nie)


System irygacji, w tym prędkość pracy pompy  
sterowane pedałem i konsolą
(Tak/Nie)


Pompa systemu irygacji 
umieszczona wewnątrz konsoli sterującej 
(Tak/Nie)


Napęd urządzenia (silnik) 
umieszczony w ergonomicznej rękojeści
(Tak/Nie)


Przewód sterujący 
połączony trwale z silnikiem
(parametr nie jest konieczny do spełnienia)
(Tak/Nie)
Nie - 0 pkt
Tak  - 5 pkt
	

Silnik (napęd)  i końcówka robocza 
bez możliwości rozłączenia, stanowiące integralną całość 
(parametr nie jest konieczny do spełnienia)
(Tak/Nie)
Nie - 0 pkt
Tak  - 5 pkt
	

Kabel połączeniowy 
wyposażony w trwałą osłonę
(Tak/Nie)


Długość przewodu sterującego  
od 3 do 5 metrów
(podać wartość)


Maksymalna prędkość obrotowa silnika 
powyżej  70 000 rpm
(podać wartość)


Moment obrotowy 
Min.  3.5 Ncm 
(przy obrotach powyżej 70 000 rpm)  
(Tak/Nie)
3.5 Ncm - 0 pkt
Powyżej 3.5 Ncm - 5 pkt
	

Połączenia  końcówek systemu z konsolą. 
za pomocą standardowych szybkozłączy
(Tak/Nie)


KRANIOTOM – 1 szt.

System do kraniotomii  
wyposażony w trzy końcówki osłaniające oponę twardą podczas pracy:
- końcówkę pediatryczną – 1 szt., 
- końcówkę dla dorosłych standard 
– 1 szt., 
- końcówkę wydłużoną do specjalnego cięcia grubej kości – 1 szt.
(Tak/Nie)


Masa kraniotomu pediatrycznego  z silnikiem        
mniej niż 300g
(podać wartość)


Masa kraniotomu standard z silnikiem                     
mniej niż 300g
(podać wartość)


Masa kraniotomu z wydłużoną końcówka               
mniej niż 300 g
(podać wartość)


Ostrza do kraniotomu   
dla końcówek pediatrycznych - 20  szt.
(Tak/Nie)



dla końcówek standard  - 30  szt.
(Tak/Nie)



do cięcia grubej kości - 5  szt.
(Tak/Nie)



o różnych końcówkach roboczych do wyboru przez Zamawiającego
(Tak/Nie)


MIKROWIERTARKA – 1 szt. 

System jest wyposażony w 4  końcówki robocze  mikrowiertarki high - speed  

w postaci kątnic i prostnic,  współpracujące z desygnowanym napędem
(Tak/Nie)



kątnica średnia – 1 szt. Masa wraz z silnikiem  mniej  niż  437g      
(Tak/Nie)



kątnica mała – 1 szt.
Masa wraz z silnikiem  mniej niż   437g                                      
(Tak/Nie)



prostnica  średnia – 1 szt. Masa wraz z silnikiem mniej niż    370g                             
(Tak/Nie)



prostnica mała – 1 szt.   
Masa wraz z silnikiem mniej niż 320g             
(Tak/Nie)


Frezy  diamentowe  do mikrowiertarki 
                                                                                         
o różnej długości i średnicy  końcówki  3 – 6 mm do wyboru   przez Zamawiającego - 60 szt.
(Tak/Nie)


Wiertła proste 
o średnicy końcówki roboczej  2.0 - 2.5 mm do prostnicy średniej - 20 szt.                                                   
(Tak/Nie)


TREPAN – 1 szt.

Reduktor obrotów do trepanacji 

napęd trepana 
Masa reduktora  mniej niż                                         350g 
(Tak/Nie)



końcówki  trepana - 20 szt.                               
Jednorazowe  
(Tak/Nie)



Dostępne różne średnice  końcówek jednorazowych trepana do wyboru przez  Zamawiającego 
(Tak/Nie)


PIŁA OSCYLACYJNA – 1 szt.

Końcówka robocza piły oscylacyjnej i napęd, tylko w zestawie 1 - 1 szt.
zapewniająca posuwisty cykl pracy                                             
(Tak/Nie)


Końcówka napędu piły oscylacyjnej; tylko w zestawie 2 - 1 szt.
zapewniająca oscylacyjne cięcie 
(Tak/Nie)


Napęd trepana 
współpracujący z wielorazowymi końcówkami  do trepanacji
(parametr nie jest konieczny do spełnienia)
(Tak/Nie)
Nie - 0 pkt
Tak  - 5 pkt
	

AKCESORIA

Mobilny wózek lub specjalny stojak na urządzenie - 1 szt.
wymagany 
(Tak/Nie)


Dreny jednorazowe do irygacji - 25 szt.
wymagane
(Tak/Nie)


Kaseta do sterylizacji - 1 szt. 
wymagana
(Tak/Nie)


Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.

Wymagania wyszczególnione w kolumnie 5 będą podlegały punktacji w kryterium oceny ofert – Ocena Techniczna. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę ww. parametrów technicznych , uzyska podpunkty, które zostaną następnie  przeliczone zgodnie ze wzorem określonym w części XIV SIWZ).
Przyjmujemy do wiadomości, że udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ w przypadku wymagań koniecznych do spełnienia lub niewypełnienie kolumny 4 spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie  spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 
............................................
   (miejscowość, data)                                                                                        ................................................................
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej 
do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

