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WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH – 1 szt.
Producent: ………………………………………
Oferowany model ……………………………….
LP

OPIS

1.
2.
3.
4.

Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2013
Szerokość całkowita 740 mm (+/- 30 mm)
Długość całkowita: 2050 mm(+/- 30 mm)
Wysokość leża od podłogi regulowana za
pomocą siłownika hydraulicznego min. 600
mm do 900 mm
Konstrukcja stołu wykonana z profili
stalowych pokrytych lakierem proszkowym z
palety kolorów Ral. Kolor do uzgodnienia po
rozstrzygnięciu przetargu.
Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny
gazowej min. 600
Przechył Trendelenburga min. 200
Przechył anty – Trendelenburga min.120
Pozycja Trendelenburga i anty –
Trendelenburga wspomagana sprężynami
gazowymi
Leże wypełnione płytą laminowaną
umożliwiającą monitorowanie pacjenta,
wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka,
oraz przeprowadzenie reanimacji.
Pod leżę prowadnica na kasetę RTG
umożliwiająca jej przesunięcie w celu
wykonania zdjęć na całej długości
Dopuszczalne obciążenie wózka min.200 kg
Cztery koła jezdne o śr min 150 mm
wyposażone w centralną oraz blokadę
kierunkową
Wyposażenie standard:
- dwie barierki boczne chromowane
- wieszak kroplówki – 1 szt.
- materac – 1 szt.
- kosz na ubrania pacjenta- 1 szt.
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Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

WYMAGANE PARZMETRY
PARAMETRY OFEROWANE
I WARUNKI
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Serwis gwarancyjny
15.
16.
17.
18.

Okres gwarancji minimum 36 miesięcy
Czas przystąpienia do naprawy w terminie
max. 72 godzin od zgłoszenia awarii z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Maksymalny czas usuwania awarii:
5 dni roboczych

Tak
Podać

Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta
(min 1 przegląd w okresie 12 m-cy)

Tak, podać

Serwis pogwarancyjny
19.

Gwarancja sprzedaży części zamiennych po
upływie okresu gwarancyjnego

20.

Gwarancja dostępności serwisu po upływie
okresu gwarancyjnego

21.

Liczba niezbędnych przeglądów
konserwacyjnych w ciągu roku

Nie mniej niż 10
lat od dnia
przekazania
wózka do
eksploatacji
Nie mniej niż 10
lat od dnia
przekazania
wózka do
eksploatacji
Podać

Wszystkie parametry / warunki wymagane są parametrami granicznymi, których
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczam, że oferowane wózek jest kompletny i będzie gotowy do użytku, bez żadnych
dodatkowych zakupów.
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