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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 8

	Składając ofertę w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-207/2017,
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Wyszczególnienie Cech / Funkcji / Parametrów Wymaganych
Wartość Wymagana / Punktowana
Cechy / Funkcje / Parametry i Wartości / Oferowane
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)
1
2
3
4
Fizjodyspenser – 1 zestaw


Producent (marka) ……………………………………………………………..………………………………….……… model………………………………………………………………………………………………..…
rok produkcji (nie wcześniej niż 2017) 
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)
1
Fizjodyspenser
Fabrycznie nowy 
TAK/NIE
2
Wymagany skład zestawu:
- urządzenie sterujące
- mikrosilnik z rękawem
- przewodowy sterownik nożny
- kątnica chirurgiczna
- prostnica chirurgiczna
- rurki irygacyjne
- walizka transportowa
TAK/NIE
2.1
Urządzenie sterujące
urządzenie sterujące z panelem obsługowym z dotykowym kolorowym ekranem ze szklaną powłoką dla zachowania wymagań higienicznych
TAK/NIE


aplikacja programowa z rozwijalnym menu z informacją przy pomocy ikon graficznych i funkcjonalną nawigacją
TAK/NIE


personalizacja ustawień programowych, protokoły zabiegowe, identyfikacja pacjenta,  dostęp dla wielu użytkowników
TAK/NIE


oprogramowanie minimalne:
- program chirurgiczny
- 3 programy do wszczepiania implantów
- program do gwintowania twardych kości

Należy podać


nastawiany moment obrotowy:
- dla programu wszczepiania implantów minimum od 5 do 80 Ncm, z krokiem co 1 Ncm;
- dla programu gwintowania twardych kości minimum od 10 do 80 Ncm z krokiem co 1 Ncm
Należy podać


maksymalna moc wyjściowa 
minimum 80W
Należy podać


pompa perystaltyczna o regulowanej wydajności od 10% do 100% z krokiem co 10%
TAK/NIE


prędkość przepływu płynu chłodzącego minimum 90 ml/min
Należy podać


interfejs USB do zapisu spersonalizowanych parametrów zabiegu
TAK/NIE


wyposażenie urządzenia sterującego: statyw, podstawka, kabel zasilający minimum, sterylne rurki do podawania płynu chłodzącego minimum 3 szt.
Należy podać
2.2
Mikrosilnik z rękawem
moc 80W, maksymalny moment obrotowy minimum 6,0 Ncm 
Należy podać


minimalny zakres obrotów od 20 do 40 000 obr/min
Należy podać


bezszczotkowy, bezobsługowy sterylizowany razem z rękawem
TAK/NIE


długość rękawa 180 cm [±5cm]
Należy podać


światło LED
TAK/NIE
2.3
Sterownik nożny, przewodowy
wymagane
TAK/NIE
2.4 
Kątnica chirurgiczna, 1 szt.
rozbieralna, światło LED, 
przełożenie 20:1
TAK/NIE
2.5 
Prostnica chirurgiczna, 1 szt. 
rozbieralna, światło LED, 
przełożenie 1:1
TAK/NIE
2.6
Rurka do podawania płynu chłodzącego, do wielokrotnej sterylizacji o długości od 2,0 do 2,2 m
2 szt.
TAK/NIE

Rurka do podawania płynu chłodzącego, jednorazowa o długości od 2,0 do 2,2 m, w opakowaniu minimum 6 szt.
8 opakowań
Należy podać
3
Możliwość dołączenia modułu do stabilizacji implantu
wymagane
TAK/NIE
4
Zasilanie 
230V 50Hz
TAK/NIE
5
Oznakowanie CE dla wyrobów medycznych
wymagane
TAK/NIE
6
Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim 
wymagane
TAK/NIE
7
Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia
wymagane
TAK/NIE



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

