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


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 11

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-163/2016.

Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne wymagane
Parametry techniczne oferowane




1
2
3
4

Lampa polimeryzacyjna Producent (marka) ………………………... model………………………rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016)
	

Diodowa lampa do polimeryzacji
wymagane
…………… Tak/Nie
	

Lampa bezprzewodowa
wymagane
…………… Tak/Nie
	

Obudowa 
ze stali nierdzewnej
…………… Tak/Nie
	

Waga rękojeści (ze światłowodem)
nie większa niż 300 g
………… 
Należy podać

	

Wymiary rękojeści 
średnica: 30 mm, +/10 %
długość: 270 mm, +/10 %
………… 
Należy podać
	

Klasa bezpieczeństwa
nie gorsza niż II
…………… 
Należy podać
	

Zasilanie: 
akumulator litowojonowy,
napięcie nominalne 3,7 V
…………… Tak/Nie
	

Użytkowy zakres długości fal
430 - 480 nm
…………… Tak/Nie
	

Szczytowy zakres długości fal: 
455 nm +/10 nm
………… 
Należy podać
	

Natężenie światła (pomiędzy 400 i 515 nm): 
(niezależnie od stopnia naładowania akumulatora)
1200 mW/cm2 +/10%
……………..
Należy podać
	

Obszar emisji światła
(aktywny optycznie)
w przedziale 6000 mm - 6100 mm 
………… 
Należy podać
	

Całkowity czas naświetlania przy nowym, całkowicie naładowanym akumulatorze: 
 minimum 50 min.
Parametr punktowany 
………………………..
należy podać
Parametr Punktowany
50 < 55 -0 punktów
55 < 60 - 2 punkty
≥ 65 – 4 punktów

	

Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora: 
Nie dłuższy niż 2 godz.
Parametr punktowany 
2 godz. – 1 godz. 40 min
- 0 punktów
1 godz.40 min – 1 godz. 20 min
- 2 punkty
< – 1 godz. 20 min 
4 punktów
……………………….
należy podać
	

Ładowarka z wbudowanym miernikiem natężenia światła (w cenie oferty razem w dostawie)
wymagana 
…………… Tak/Nie
	

Osłona ochronna na światłowód
(w cenie oferty razem w dostawie)
wymagana
…………… Tak/Nie
	

Oznakowanie CE 
wymagane
…………… Tak/Nie


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

