AEZ/S-163/2016
Załącznik nr 2.12 do SIWZ



1

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


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 12
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
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4
mobilny mikroskop stomatologiczny z torem wizyjnym i aparatem 1szt.

Producent (marka) ……………………………………………………………………………….……… model…………………………………………………………………………………………………..…
rok produkcji…………….….. (nie wcześniej niż 2016), urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (należy podać)
2
Mikroskop
- z oświetleniem LED 
- w wersji jezdnej 
- z binokularem uchylnym
Tak/Nie
3.
Binokular
uchylny minimum w zakresie 
0 - 195º
(Należy podać)
…………..
4.
Soczewki 
Przystosowane do Min. f: 200, 250, 300, 400 mm
Przy dostawie min. 250 mm
(Należy podać)
…………..
5.
Oświetlane pole
Ø 70 mm +/- 5% dla f: 200 mm, 
Ø 90 mm +/- 5% dla f: 250 mm, 
Ø 104 mm +/- 5% dla f: 300 mm, 
Ø 145 mm +/- 5% dla f: 400 mm
(Należy podać)
…………..
6.
Okulary
Min. 10/12,5 x, szerokokątne
(Należy podać)
…………..
7.
Stopnie powiększeń
ręczna, 
Tak/Nie


min. 5 pozycji: 0.4/0.6/1.0/1.6/2.5
………………………..
należy podać
Parametr punktowany 
+ 1 punkt każda dodatkowa pozycja nie więcej niż 3 punkty 
8.
Odległość między źrenicami
regulowana ręcznie min. 55-75 mm
(Należy podać)
……………………
9.
Korekcja dioptrii: 
w obu okularach (+/- 5)	
(Należy podać)
……………………
10.
Gumki okularów
anatomiczne i elastyczne
Tak/Nie
11.
Filtr
Zielony lub Pomarańczowy
(Należy podać)
……………………
System oświetlenia
12.
Oświetlenie
Współosiowe oświetlenie światłowodowe Minimum 7mm ( +/- 2%) w osłonie lub bezpośrednie LED
(Należy podać)
…………..

LED
Wymagane
Tak/Nie

Moc 
Maximum 80W
(Należy podać)
…………..

Żywotność 
Minimum 50 000 roboczo/godzin w trybie standard
(Należy podać)
…………..

Jasność 
Minimum 45 000lux
(Należy podać)
……………
Ramiona
13.
System łożysk kulkowych na bliższym i dalszym krańcu umożliwiający płynny ruch ramion
Wymagane
Tak/Nie

Całkowity zasięg mikroskopu od osi kolumny do osi obiektywu
Minimum 170 cm
(Należy podać)
..................

Zakres ruchu przedramienia 
Zakres rotacji minimum 320’
(Należy podać)
…………..

Kompensacja wagi
System równoważenia wagi
Tak/Nie
Głowica
14.
- podwójne widełki 
Wymagane
Tak/Nie

- długość głowicy
Minimum 310mm
Należy podać
……………………..

- ruch uchwytów
Wymagany
Tak/Nie

- system dostrajania ostrości
Manualny
Tak/Nie

- odchylenie głowicy
Minimum 60’
Należy podać
…………………..

- ruch rotacyjny
360º (względem dłuższego krańca ramienia)
Tak/Nie

- ruch skrętny
360º (względem centrum widełek)
Tak/Nie
Stojak
15.
Podstawa 
Kształt litery H
Tak/Nie


o wymiarach max 610 x 610 mm
(Należy podać)
…………………..


min. 4 kółka m in. Ø 65 mm ±2 mm,
min. dwa zaopatrzone w hamulce 
(Należy podać)
…………….……


Połączenie kolumny z podstawą przez szybkie łączenie
Tak/Nie
16.
Kolumna 
Wysokość min. 1440mm
(Należy podać)
…………..


Cylindryczny kształt minimum 77mm
(Należy podać)
……………


Uchwyty po jednym z każdej strony kolumny
Tak/Nie


Odległość od soczewek obiektywu do podłogi regulowana w zakresie minimum od 940 do 1610 mm
(Należy podać)
…………………
      17.
Tor wizyjny
wymagane
Tak/Nie
18.
Aparat 
Minimum 24 megapikselowy sensor 
Należy podać………. 


Migawka minimum 1/4000s 
Należy podać……….


Migawka elektroniczna i mechaniczna
Tak/Nie
19.
Zasilanie
230 V , 50Hz
Tak/Nie
20.
Pobór mocy
maks. 200 W
(Należy podać)
………………………
Parametr Punktowany
200 > 190 -0 punktów
190 > 180 - 2 punkty
180 > 170-  4 punkty
≤ 170 – 5 punktów
21.
Oznaczenie CE
Wymagane 
Tak/Nie
22
Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu. w wersji papierowej i elektronicznej
Wymagana
Tak/Nie


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

