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WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ UŻYTKOWE DLA WÓZKA ANESTOZJOLOGICZNEGO Z
SZUFLADAMI
SZT. 1

Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

1.

Wymiary wózka
szerokość 720 mm
głębokość 720 mm
wysokość 980 mm
wg palety kolorów RAL

+/- 10%

2.
3.

Wykonany ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo
Wyposażony w cztery szuflady na prowadnicach
ułożyskowanych i samodociskiem
Nadstawka z min. 10 pojemnikami po pięć w rzędzie

Tak
TAK

Tacka oraz pojemnik na zużyte igły i wiaderko na
odpadki umieszczone z prawej strony wózka
Z prawej strony wózka uchwyt z dwoma pojemnikami
na cewniki
Kółka o średnicy 100 mm w tym dwie z blokadą
Przy kołach odbojniki chroniące wózek przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem ścian.
Oponki wykonane z tworzywa niebrudzącego podłog
wykonanych z wykładzin PCV
Uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka
Wymiary blatu roboczego min. 650 x 650 mm
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

TAK

Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta

Tak, podać

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Wartości
oferowane

Punktacja w
kryterium jakość
(parametry
techniczne)

TAK

TAK
TAK
TAK
Tak
Tak
Tak

Tak
Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. 72
godzin od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni
Podać
ustawowo wolnych od pracy
Wymiana wózka na nowy,wolny od wad po 1naprawie
gwarancyjnej.
Maksymalny czas usuwania awarii:
- max. 5 dni roboczych

Serwis pogwarancyjny
17.

Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
okresu gwarancyjnego

Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania wózka
do eksploatacji

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań
spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wózka.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania
przetargu od dostarczenia wózka spełniającego wyspecyfikowane parametry.
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