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AEZ/S-212/2014
Załącznik nr 3.7 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-079/2017
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Opis wymaganych cech / parametrów technicznych 
Wartości wymaganych cech / parametrów technicznych 
Oferowane cechy / parametry techniczne
1
2
3
4
Skaner wewnątrz ustny 3D CAD/CAM - Ilość: 1 szt.
Producent (marka) ……………………………………………………………………	(Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………… 	(Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2017  r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) ……………… 	(Należy podać)                                                   
	

Konstrukcja skanera
Przenośna
Tak/Nie
	


Końcówki autoklawowalne


Przeznaczenie
do cyfrowej rejestracji w postaci obrazu 3D pola protetycznego w ustach	 pacjenta
Tak/Nie
	


do rejestrowania właściwości topograficznych zębów poprzez skanowanie fizycznych modeli gipsowych lub wycisków konwencjonalnych pełnych łuków zębowych,



do prac protetycznych, implantoprotetycznych, ortodoncyjnych, implantologicznych, do planowana i diagnostyki,


Funkcjonalność
Możliwość obrazowania pola protetycznego na ekranie komputera w czasie rzeczywistym i w kolorach naturalnych
Tak/Nie
	

Czas skanowania jednego łuku zębowego	
Maks. 3 min.
Parametr punktowany

……………………..……
(należy podać)
≥ 2,5 - 3 min – 0 punktów
< 2,5 min– 1 punkt

Komputer z oprogramowaniem - Ilość: 1 szt.
Producent (marka) ……………………………………………………………………	(Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………… 	(Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2017  r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) …………………..….… 	(Należy podać) 
	

Komputer dedykowany do współpracy z oferowanym skanerem
Przenośny (typu laptop)
Tak/Nie
	


Przekątna ekranu min 15”
……………
(należy podać)
	


Parametr punktowany
Rozdzielczość ekranu:
Min. Full HD 1920x1080 px

……………………..……
(należy podać)
Full HD 1920x1080 px
 – 0 punktów
≥ Ultra HD: 3840x2160 px
– 2 punkty

	

Funkcje oprogramowania minimum:
Kartoteka pacjentów:
- dane pacjentów
- planowanie wizyt
Tak/Nie
	


zarządzanie zeskanowanymi modelami 3D
(możliwość korygowania skanu na każdym etapie pracy)



analiza równoległości filarów



analiza okluzji pacjenta



Funkcja zdjęcia	HD



funkcja kamery HD


Licencja na oprogramowanie
1 stanowiskowa, bezterminowa
Tak/Nie
	


Aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji

INNE
1
Instalacja 
W pomieszczeniu i w miejscu wskazanym przez użytkownika 
Tak/Nie
2
Instruktaż
W dniu dostawy, dla personelu z zakresu poprawności oraz bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji
Tak/Nie
3
Dokumentacja
Instrukcja w jęz. polskim razem z dostawą
Tak/Nie
4
Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone	
w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)	
Tak/Nie
5
Oznakowanie CE 
Wymagane
Tak/Nie




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

