
Zalqcznik nr 3 do SIWZ

(pieczqt Wykonowcy)

Sprawa nr PL AON-ZPl0u20t7

ZESTAW I E N I E W Y M AG A NYC H PA RAM ET R6 W T E C H N I C ZNYC H

oferowany sprzqt/wyposa2enie medyczne: - laryngoskop autoklawowalny - 1 komplet
Nazwa i typ oferowanego urzqdzenia:
Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 201.61:

PAKIET nr 4

Lp. Opis
Pa ra m etr

wymagany

Pa ra m etr

ofe rowa ny

OPTYKA LARYNGOSKOPOWA

I. Srednica 5-7 mm TAK

2. DNugoSi robocza 185-195 mm TAK

3 Kqt patrzenia 90st TAK

4. Autoklawowalna TAK

5. Okienko obiektywu szafirowe lutowane TAK

6 Konstrukcja endoskopu zbudowana z trzech rurek TAK

7. P rzylqcze 5w i atlowody wyposazone w
adaptery pozwalajqce podpiE6 Swiatlowody w
standardach STORZ, WOLF, STRYKER,
OLYMPUS

TAK

Zn6oto SwrRrm

I" Zarowka 150-200W halogen i min, 21V TAK

2 Gniazdo w systemie WOLF TAK

3. Zapasowa za16wka TAK

4. Plynna regulacja natq2enia Swiatla TAK

5. Zasilanie: 230-240V, 50-60 Hz TAK

6. Temperatura barwowa oSwietlenia min, 3200 K TAK

7. Wymiary max. (mm): 180 x 350 x 230 TAK

8 Wej6cie: WOLF lub STORZ TAK

9. Waga 3-3,5 kg TAK

10 Warunki pracy, temperatura otoczenia do 32oC TAK



A

1. Swiatlow6d o dlugo6ci \,9-2,1 m i Srednicy
aktywnej wl6kien min, 4,8 mm

TAK

2. W konstrukcji musi posiadai stalowq
sprQZynQ - zabezpieczajqcq przed
uszkodzeniami mechanicznvmi

TAK

3. Koszulka z wl6kna szklanego -
zabezpieczajAcE przed uszkodzen iem wl6kien
pzez sily rozciqgajqce"

TAK

4 Koic6wka od strony przyrzqdu w systemie
STORZ

TAK

5. Zewnqtrzna oslona silikonowa
zapewniajqca szczelno6i i ulatwiajqcq
czYszczente

TAK

6. Koric6wka od stronv 2rodla Swiatla w
systemie WOLF;

TAK

7 Autoklawowowalny TAK

Dlo umoiliwieniq Zamqwiojqcemu weryflkocji udzielonych odpowiedzi odnoinie spelnienio warunk6w granicznych i/ub ich
wqrtoici nale2y dolqczyi do oferty materioly opisowe pochodzqce od producento: oryginolne ulotki, katologi, opisy
przedmiotu zam6wienio, dokumentacjq technicznq oferowanego sprzqtu/ przedmiotu zamowienia, instrukcje obstugi itp,
Stosowne materioly opisowe pochodzqce od producento noleiy zalqczyt w oryginole tub joko kserokopie polwiadczone za
zgodnoii z oryginolem. Wszystkie done/parametry z tobeli tecl'tnicznej muszq znajdowai swoje potwierdzenie w donych
p ro d u ktowych p ro d u ce n ta.

UWAGA: Nie spelnienie wymoganych porometrow i worunk6w spowoduje odrzucenie oferty.
1. Wszystkie parametry techniczne i worunki gwarancji orqz serwi:;u gwaroncyjnego muszq byi spelnione lqcznie.
2. Wykonawca zobowiqzuie siq do zainstolowanio ww. sprzqtu oroz przeszkolenia personelu w zqkresie jego obslugi,

a w rqzie koniecznoici przeszkolenio personelu technicznego w zakresie obslugi technicznej.
3. Podqi nazwq punktu/-ow serwisowego/-ych w kt6rym/-ch bqdq wykonywane naprawy gwqrancyJne

ipogwaroncyjne:

Wy2ei wyspecyfikowane urzqdzenie jest fobrycznie nowe, nie byly przedmiotem ekspozycji, wystow itp.

Oiwiadczamy, ie ofetowane urz4dzenie,/sptzpt/u1,posahenie iest kompletne i bpdzie po zainstalowaniu
gotowe do ptacy,

mieiscowoSt, i data
podpis i pieczqtka osoby uprawnione j


