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Załącznik nr 3.7 do siwz

 
Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 6

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-017/2017.
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
Kamera wewnątrzustna ilość 1 szt.

Producent (marka) …………………………………………………………………….. (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………….  (Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016, sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) …………. (Należy podać) 
CECHY / PARAMETRY OGÓLNE

Tryby pracy: 
Standardowy (światła dziennego) 
Tak/Nie
	


Wykrywanie płytki nazębnej i zapalenia dziąseł

	


Wykrywanie próchnicy

	


Zewnątrzustny

	


Wewnątrzustny

	


Jeden ząb

	


Makro

	

Rozdzielczość 
Minimum 752x576
……………
(Należy podać)
	

Ilość diod LED: 
Minimum 8 (min. 4 białe, min. 4 niebieskie)
……………
(Należy podać)
	

Kąt widzenia: 
Minimum 70°
………….…
(Należy podać)
	

Długość kabla: 
Minimum 2,5m
………….…
(Należy podać)
	

Waga: 
Max. 100g
…………….…
(Należy podać)
	

Połączenie z komputerem: 
USB2
Tak/Nie
	

Oznakowanie CE 
Wymagane
Tak/Nie
	

Urządzenie spełnia wymagania określone:
	w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252),
	w dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych
Tak/Nie
Kamera wewnątrzustna ilość 1 szt.

Producent (marka) …………………………………………………………………….. (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………….  (Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016, sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) ……. (Należy podać)                                                   

CECHY / PARAMETRY OGÓLNE

Tryby pracy: 
Standardowy (światła dziennego)
Tak/Nie
	


Wykrywania próchnicy w trybie diagnozy i leczenia



Zewnątrzustny



Wewnątrzustny



Jeden ząb



Makro


Rozdzielczość: 
Minimum 752x576
……………..…
(Należy podać)

Ilość diod LED: 
Minimum 7 (min. 4 białe, min. 3 niebieskie)
………………
(Należy podać)

Kąt widzenia: 
Minimum 70°
………………
(Należy podać)
	

Długość kabla: 
Minimum 2,5m
………………
(Należy podać)
	

Waga: 
Max. 100g
………………
(Należy podać)
	

Połączenie z komputerem: 
USB2
Tak/Nie
	

Oznakowanie CE 
Wymagane
Tak/Nie
	

Urządzenie spełnia wymagania określone:
	w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252),
w dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych
Tak/Nie


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

