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Poprawiony Załącznik nr 1A.9 do SIWZ

Zadanie  nr  9: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Wózek transportowy leżący  
Lp.
Sprzęt
Liczba sztuk

Wózek transportowy leżący
4

Producent………………………………………………
Model……………………………………………
L.p.
Wymagania Zamawiającego
Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) 
                                                         Parametry wymagane
	1.

Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów oraz krótkiego pobytu ( leczenia i rekonwalescencji)

	

Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo. 

	

Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego  z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu.

	

Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem

	

Konstrukcja i rozstaw między kolumnami i zapewniające stabilność wózka z pacjentem i bez pacjenta, rozstaw min. 130 cm

	

Dopuszczalne obciążenie min. 300 kg z uwagi na możliwość transportu pacjentów bariatrycznych.

	

Długość całkowita wózka maks. 2100 mm + 4%

	

Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 
770  mm +/- 1%

	

Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 
860 mm +/- 1%

	

Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 1900 mm, szerokość min. 660 mm

	

Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i  nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca.

	

Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem.  

	

Pojedyncze lub podwójne, duże koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem

	

Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej.

	

Centralny system blokowania kół  obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec..

	

Barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone wyraźnie kolorem) o wysokości min. 35 cm i długości min. 75% długości leża.  Z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych.

	

Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)

	

Leże wózka wyposażone w system „obniżonego siedziska” zabezpieczający pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelujący ryzyko powstawania odleżyn. Uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców.

	

Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0 do 90. 

	

Manualna regulacja segmentu nóg w zakresie od 0 do min. 40

	

Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie.

	

Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie  min. +/- 17 przy użyciu dźwigni nożnych z obu stron wózka

	

Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej

	

Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka  

	

Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża

	

Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka

	

Odbojniki nad kołami min. 5 kolorów do wyboru.

	

Możliwość mycia ciśnieniowego wózka

	

Materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paro-przepuszczalny, o grubości min. 7 cm, niepalny. Materac mocowany na rzepy,  w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.

	

Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny min. 2. częściowy z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Dopuszczalne obciążenie min. 18 kg.

Gwarancja
	

Gwarancja min. 24 m-ce

	

Czas naprawy 5 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.

	

W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy piątego dnia od  momentu zgłoszenia awarii.

	

Instrukcje i  dokumentacje w  języku  polskim.

	

Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2017.

	

Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla minimum 3 osób. 

	

Wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta potwierdzone dokumentem stwierdzającym sprawność sprzętu.

	

Okres dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty sprzedaży. Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej.

	

Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty)




POUCZENIE:
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.




....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………                                                                     
         (miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w 
						dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do  
występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu


Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

