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AEZ/S-218/2013
Załącznik nr 2 do siwz

Formularz wymaganych warunków technicznych 


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa unitu stomatologicznego, znak sprawy: AEZ/S-218/2013 

Oferujemy dostawę wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi: unitu stomatologicznego spełniającego poniższe wymagania techniczne 

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

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

Fotel stomatologiczny chirurgiczny
Posiadający podstawę o szerokości maks.30 cm oraz wycięcie w oparciu od strony lekarza 
umożliwiające bardzo bliskie podejście do pacjenta zarówno gdy zabieg wykonywany jest w pozycji z prawej strony pacjenta jak również „ na godz. 12, lub na „4 ręce „
(Należy podać)

Regulacja wysokości uniesienia fotela
Wysokość położenia siedziska w zakresie min. 41 cm – 81 cm
(Należy podać)

Regulacja wychylenia oparcia
Położenia oparcia względem położenia pionowego w zakresie - min.22 stopnie do 84 stopnie
(Należy podać)

Oparcie fotela 
Zaopatrzone w przyciski, 
- jeden umożliwia sterowanie ruchami tylko oparcia a 
- drugi – całego fotela. 
- uruchomianie dwóch przycisków razem steruje ruchami oparcia i całego fotela.
- automatyczna pozycja „0” uruchamiana przyciskiem w oparciu fotela
- automatyczna pozycja „płukanie ust pacjenta” uruchamiana przyciskiem w oparciu fotela
(Należy podać)

Zagłówek 
Z podwójnym przegubem, umożliwiający przyjmowanie pacjenta na wózku inwalidzkim.
obrót zagłówka o 180 stopni umożliwiający umiejscowienie zagłówka w zarysie oparcia fotela 
(pozycja dla małych dzieci )
TAK/NIE

wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela 
Najazdowy, w podstawie fotela
TAK/NIE

Maksymalny udźwig fotela 
min.160 kg
(Należy podać)

Synchronizacja wychylenia oparcia z siedziskiem fotela
Podczas wychylania oparcia następuje zsynchronizowany ruch siedziska góra-dół
TAK/NIE

Sterownik nożny stanowiący wyposażenie unitu
- konstrukcja przylegająca do podłoża całą powierzchnią, zaopatrzoną w specjalnie ukształtowaną powierzchnię gumową zwiększającą przyczepność do podłoża.
-sterownik zaopatrzony w  dźwignie, 
-jedna umożliwia sterowanie ruchami tylko oparcia 
- druga – całego fotela. 
-wychylenie dwóch dźwigni jednocześnie steruje ruchami oparcia i całego fotela
(Należy podać)

Lampa główna stanowiąca wyposażenie unitu
-mocowanie lampy do fotela na kolumnie i ramieniu pantograficznym 
-pozycjonowanie głowicy w min. 2 płaszczyznach
-źródło światła LED
- biały kolor światła – temperatura barwowa światła min. 5.000 K
- regulacja natężenia światła w zakresie 3.000 – 35.000 lux
- uchwyty lampy zdejmowalne do sterylizacji
(Należy podać)

Taca stanowiąca wyposażenie unitu
Zamontowana do kolumny lampy głównej na ramieniu z regulacją w płaszczyźnie poziomej i pionowej
-wymiary min. 28 x 37 cm z nakładką do sterylizacji
(Należy podać)

Zasilanie
230V ~ 50Hz/60Hz
TAK/NIE

Oznaczenie 
CE
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

