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AEZ/S-152/2013
Załącznik nr 2 do siwz

Formularz wymaganych warunków technicznych 


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych, znak sprawy: AEZ/S-152/2013 

Oferujemy dostawę wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi: urządzenia do strumieniowego preparowania tkanek miękkich (nóż wodny) z akcesoriami spełniającego poniższe wymagania techniczne 

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4

Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………

Urządzenie do selektywnego rozdrabiania, spłukiwania i odsysania tkanek oraz izolowania nerwów i naczyń krwionośnych przy użyciu sterylnej cieczy pod ciśnieniem
	TAK

TAK/NIE

Jałowy czynnik roboczy 
	ciecz, sterylna sól fizjologiczna

TAK/NIE

Ciśnienie pracy czynnika roboczego 
	regulowane w zakresie do min. 60 bar

(Należy podać)

Wydajność przepływu 
	w zakresie min.1 – 65 ml/min

(Należy podać)

Funkcja 
	auto testowania  po włączeniu urządzenia do zasilania 

TAK/NIE

Zapisywania i zapamiętywania parametrów pracy w postaci programów 
	min. 5 pozycji

(Należy podać)

Możliwość "zdalnego" przełączania przez operatora zapamiętanych programów w trakcie pracy 
	na aplikatorze  lub/i  wyłącznikiem nożnym

TAK/NIE

Urządzenie zintegrowane ze ssakiem
	TAK

TAK/NIE

Włącznik nożny 
	aktywujący ciśnienie pracy i odsysanie

TAK/NIE

Regulacja podciśnienia pracy ssaka z konsoli urządzenia w zakresie
	min. 100 - 600 mm Hg
	dokładność regulacji  ± 50 mbar

(Należy podać)

Funkcja
	koaksjalnego odsysania materiału z końcówki roboczej uchwytu 

TAK/NIE

Moduły urządzenia 
	zamontowane na mobilnym wózku

TAK/NIE

Zasilanie
	230 V , 50 Hz

TAK/NIE

Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu. w wersji papierowej i elektronicznej.
	TAK

TAK/NIE

Akcesoria

Uchwyt – aplikator do preparowania i odsysania tkanek, prosty, dł. 65 mm, śred. 6 mm 
	4 szt.

TAK/NIE

Moduł pompy do noża wodnego
	5 szt.

TAK/NIE

Pojemnik na wkłady aspiracyjne 2,5l
	1 szt.

TAK/NIE

Wkład aspiracyjny z pokrywą 2,5 l
	30 szt.

TAK/NIE

Włącznik nożny do noża wodnego, pojedynczy
	1 szt.

TAK/NIE

System transportowy ( wózek)
	1 szt.

TAK/NIE

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.


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

