Załącznik nr 3.5 do SIWZ
Część nr 5

Opis parametrów technicznych stanowiska do pielęgnacji noworodków

Pełna nazwa

………………….…………………………………….……………………………………………………………

Rok produkcji ‐ ……..………

typ ………………………..……..…………… Kraj …..………………………….………..

Producent/firma ‐ ..........................................………………..……………………………………………………………
Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało
odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres
danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.
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Opis parametru
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graniczna /
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1.

Stanowisko fabrycznie nowe.

TAK

2.

Rok produkcji z roku dostawy.

TAK

3.

Konstrukcja

4.
5.

6.

7.

Stanowisko składające się z promiennika podczerwieni z
czujnikiem temp., przewijakiem z materacykiem, wanienki z
baterią zlewozmywakową , szafek.
Promiennik podczerwieni zintegrowany ze stanowiskiem ,
zainstalowany na kolumnie nad częścią pielęgnacyjną o
parametrach:
- moc promiennika min . 700 W,
- automatyczna regulacja temperatury powietrza w zakresie
min. 34 do 38 0C, z dokładnością min. ± 0,2 0C,
- Alarmy: za niskiej temperatury, za wysokiej temperatury
(próg działania alarmu ± 0,8 0C), alarm awarii czujnika,
- Ręczna regulacja mocy grzania min. Od 0 do 700 W,
skokowo,
- Cyfrowy pomiar temperatury wielorazowym czujnikiem z
rozdzielczością min. 0,1 0C , dokładnością min. ± 0,2 0C,
- Zegar do oceny skali AGAR . Sygnały dźwiękowe i optyczne
po 1 , 5 , 10 min.,
- Wyświetlacz zmieniający barwę w zależności od różnicy
temperatury mierzonej i ustawionej,
- Oświetlenie luminescencyjne o mocy min 2 x 100 W światła
żarowego.
Waga noworodkowa z naniesioną cechą legalizacyjną min III
klasy dokładności i podlegającą legalizacji zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008
( Dz.U. Nr 26, poz 152).
Budowa stanowiska:
- Szafka o szer. 500 mm jednodrzwiowa z systemem cichego
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Oferowany parametr
należy szczegółowo
opisać
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8.
9.
10.
11.

12.
13.

domykania wyposażona w 3 kosze szufladowe na
prowadnicach .
Szafka o szer. 500 mm wyposażona w min. 4 szuflady na
prowadnicach z systemem cichego domykania,
Szafka o szer. 900 mm, dwudrzwiowa z systemem cichego
domykania drzwi wyposażona w kosz na odpady z
automatycznie podnoszoną pokrywą w momencie
otwarcia drzwiczek oraz wysuwany na prowadnicach kosz
na pieluchy,
Cokół wspólny dla wszystkich szafek wykonany z profili
stalowych z nóżkami z regulacją wysokości/ poziomu
malowany proszkowo.
Jednoczęściowy blat z wanienką zamontowany na zespole
szafek . Blat monolityczny , bez łączeń pomiędzy częścią
kąpielową i pielęgnacyjną o długości pokrywającej cały
zespół szafek jednak nie większej niż 1950 mm .
Wykonany z żywic szklano – poliestrowych w kolorze w
skali RAL z miejscem na wagę i materacyk. Blat od strony
ściany wykończony galeryjką. Wanienka o wym. Min 350 x
680 mm. Miejsce do przewinienia wyposażone w
materacyk o wymiarach min. 610 x 610 mm. Na blacie
miejsce na postawienie wagi.

Szafki wykonane z MDF z zaokrąglonymi krawędziami .
Zabezpieczone przed działaniem wilgoci.
Bateria przy wanience z prysznicem i regulacją temperatury.
Materacyk pokryty PCV w kolorze dopasowanym do blatu
stanowiska.
Wymiary:
Szerokość – max 700 mm,
Wysokość całkowita z podstawą – max 870 mm.
Zamawiający przed podpisaniem umowy poda ilości stanowisk
z wanienką z lewej lub prawej strony.
Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz.
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Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku
wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji
będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.
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(miejscowość i data )

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

