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Formularz parametrów wymaganych dla zadania nr 1

2

l.p.
wymagane warunki techniczne

potwierdzenie spełniania warunków                                 (TAK/NIE;                                         lub podać wymagane dane)
1
wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji nie wcześniej                          niż 2020
 
2
narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej;                                                                                            odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402, stal ocechowana                         (nr katalogowy, nazwa producenta) - potwierdzone oświadczeniem producenta; Uwaga: 
oświadczenie producenta wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w formie                i na warunkach określonych w SIWZ pkt VIII
 
3
narzędzia wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzona zgodność z II aneksem dyrektywy 93/42 EEC (zapewnienie odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485)
 
4
twardość stali:
 
4 a
dla haków operacyjnych, retraktorów, podważek, pincet, kleszczyków, klem, imadeł bez twardej wkładki wymagana w zakresie 42 HRC - 47 HRC
……………..                                   (podać HRC)
4 b
dla nożyczek bez twardej wkładki, dłut wymagana w zakresie 50 HRC - 57 HRC
……………..                                   (podać HRC)
4 c
dla nożyczek z twardą wkładką / dla twardej wkładki                                                wymagana w zakresie 42 HRC - 47 HRC / 60 HRC - 64 HRC
…….. / ………                                  (podać HRC)
5
twarde wkładki wlutowane w całości części roboczej narzędzia
 
6
tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:                                                     
 

 dla narzędzi o długości całkowitej do 240 mm włącznie: + / - 2 mm 


 dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 240 mm: + / - 5 mm 

7
zamawiający nie dopuszcza tolerancji w rozmiarach ostrzy (szczęk), skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium

8
znakowanie narzędzi trwałym kodem matrycowym dwuwymiarowym                       (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów), zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania (DATA MATRIX), zawierającym zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia
 
9
oznaczenie literowe narzędzi (z wyłączeniem narzędzi mikrochirurgicznych i igieł) - maksymalna ilość znaków: 16;                                                                                                    oznaczenie podawane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu cząstkowym
 
10
możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności - odpowiedni nacisk; odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem);
Uwaga:
 certyfikat jednostki notyfikowanej, potwierdzający wykonywanie napraw zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi wykonawca będzie zobowiązany przedstawić                 w formie i na warunkach określonych w SIWZ pkt VIII
 
11
czas naprawy gwarancyjnej: maksymalnie 10 dni roboczych;                                                     przy naprawach dłuższych wymagane narzędzie zastępcze (od 11 dnia roboczego)
 
12
szczegółowa instrukcja w języku polskim, dotycząca zasad postępowania                    z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem;                                                                                              zakres instrukcji: mycie, dezynfekcja, sterylizacja i konserwacja;                                               Uwaga:
instrukcję wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w formie i na warunkach określonych w SIWZ pkt VIII - zamawiający wymaga instrukcji w formie papierowej
 
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej oraz zobowiązuję się                   do złożenia na wezwanie zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów, wyszczególnionych w niniejszym formularzu, w formie i na warunkach określonych w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.



data, podpis wykonawcy


