Załącznik nr 1 do zaproszenia do
złożenia propozycji cenowej
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa
Unit dentystyczny
Autoklaw
Wstrząsarka do amalgamatu
Lodówka do przechowywania leków i materiałów stomatologicznych
Biurko
Fotel biurowy
Szafa do przechowywania leków i materiałów stomatologicznych
Szafa to przechowywania dokumentacji medycznej
Szafka z umywalką oraz baterią sztorcową
Podajnik do mydła
Podajnik do środka dezynfekcyjnego
Podajnik do ręczników

Sztuk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Poniższe wymagania są wymaganiami minimalnymi.
Poz. 1 – Wymagania dla unitu dentystycznego
1. Na unit dentystyczny składają się:
1) Fotel dentystyczny elektromechaniczny;
a) minimum 11 pozycji pamięci, w tym 9 programowalnych
b) zagłówek chirurgiczny z blokadą mechaniczną (praca w dwóch płaszczyznach)
c) pamięć pozycji „spluwaczkowej” i automatyczny powrót do pozycji "zero"
d) zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy
opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
e) jeden sterownik nożny funkcji fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, aktywacja
przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie pozycji „0” i spluwaczkowej i powrót
do ostatniej pozycji pracy)
f) możliwość wyboru wąskiego lub szerokiego oparcia
g) bezszwowa tapicerka
h) stołek stomatologiczny okrągły z oparciem
2) stolik narzędziowy lekarza: 5 szuflad, długość skrzyni min. – 52 cm, głębokość skrzyni min. 52
cm; wysokość stolika narzędziowego - 80 cm
3) spluwaczka ze ślinociągiem;
4) lampa;
5) rękaw turbinowy ze światłem z dedykowaną turbiną ze światłem LED (moc min 18V);
6) rękaw mikrosilnika ze światłem LED z kątnicą ze światłem (bezszczotkowy);
7) pompa ssąca dwustanowiskowa;
8) kompresor jednocylindrowy bezolejowy: wydajność 75 (I/min); głośność - 46 dB
(w obudowie);
9) lampa polimeryzacyjna LED;
10) skaler;
11) piaskarka profilaktyczna,

12) separator amalgamatu z atestem – zawór spluwaczkowy do unitu
2. Gwarancja minimum 36 miesięcy
2. Wymagania dla autoklawu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pojemności min. 17 litrów (z trzema tackami nierdzewnymi)
Automatyczne domykanie drzwiczek
Automatyczne napełnianie wodą i bezpośrednie osuszanie
Zintegrowana drukarka lub elektroniczny rejestrator do zapisywania parametrów cyklu
Minimum 4 programy automatyczne
Napięcie robocze 220;240 V
Częstotliwość robocza 50/60 Hz;
Moc nominalna 2300 W.
Wymiary zewnętrzne min.: 480x420x560 mm LxHxD
Wymiary komory min.: 250/350mm LxD
Gwarancja minimum 12 miesięcy

3. Wymagania dla wstrząsarki do amalgamatu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Praca z 2 częstotliwościami - 4000 i 4500 Hz;
Czas mieszania regulowany od 1 do 99 sekund;
Uchwyt dostosowany do standardowych rozmiarów kapsułek;
Bezpieczna praca - uchwyt wraz z kapsułką zabezpieczony pokrywą;
Prosta obsługa i cicha praca.
Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz;
Moc pobierana: 60 W;
Częstotliwość ruchów (mieszania):
1) Tryb szybki (H): 4500 ruchów na sek.
2) Tryb wolny (L): 4000 ruchów na sek.
9. Wymiary minimalne: 225/215/110 mm
10. Gwarancja minimum 24 miesiące

Poz. 4 – Lodówka do przechowywania leków i materiałów stomatologicznych – 1 sztuka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Automatycznie rejestruje dane temperaturowe
Alarm awarii zasilania
Alarm zbyt wysokiej temperatury/zbyt niskiej temperatury
Minimalny / maksymalny zapis temperatury oraz wyświetlanie temperatury
Możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania
Chłodzenie wspomagane wentylatorem
Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska
Wskaźnik temperatury
Wewnętrzne światło
Gniazdo do karty SD – standard
Pojemność min. 36L

12. Wymiary min. 535x450x485 HxWxD mm
13. Minimum 2 półki.
14. Rodzaj drzwi: Pełne
O

0

15. Zakres temperatury: +2 C do +8 C.
16. Zamek z dwoma kluczami
17. Gwarancja minimum 24 miesiące

Poz. 5 – Biurko – 1 sztuka
Biurko wykonane z płyty meblowej łatwozmywalnej posiadającej wysuwana szufladę na klawiaturę
oraz min. 3 szuflady boczne.
Szerokość: min. 70 cm
Długość: min. 120 cm
Wysokość: 74 – 77 cm
Poz. 6 – Fotel biurowy – 1 sztuka
Krzesło obrotowe z podłokietnikami obite tapicerką skóropodobna w kolorze tożsamym z obiciem
fotela dentystycznego oraz stołka stomatologicznego. Krzesło musi posiadać regulację wysokości
siedziska oraz pochylenie oparcia pleców
Poz. 7 – Szafa do przechowywania leków, narzędzi i materiałów stomatologicznych – 1 sztuka
1. Wymiary zewnętrzne minimalne: wysokość: 1800 mm; szerokość: 900 mm; głębokość: 420 mm
2. Szafa medyczna, dwudzielna.
3. Cześć górna posiada dwa przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone
na zawiasach kolkowych oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym
udźwigu 25kg.
4. Cześć dolna wyposażona jest w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi.
Drzwi zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykończone są
uchwytem klamkowym.
5. Pokryta farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel).
6. Szafa osadzona na regulowanych stopkach.
Poz. 8 – Szafa do przechowywania dokumentacji medycznej – 1 sztuka
1. Pięcioszufladowa szafa kartotekowa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie).
2. Wykonana z wysokiej jakości blachy o grubości 0,6 mm - 2,0 mm, malowana farbami
proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) odpornymi na korozję i drobne uszkodzenia
mechaniczne w kolorze RAL 7035.
3. Szuflady przesuwające się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem.
4. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem.
5. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg.
6. Blokada pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.
7. Minimalne wymiary zewnętrze szafy [szerxgłxwys]:360x580x1288 mm,
8. Minimalne wymiary użytkowe szuflady [szerxgłxwys]:280x500x225 mm.

Poz. 9 – Szafka z umywalką oraz baterią sztorcową – 1 sztuka
Zestaw łazienkowy składający się z umywalki 50 cm i szafki białej w połysku. Szafka wykonana z płyty
wilgocioodpornej z 1 nieregulowaną półką z płyty wewnątrz szafki. Drzwi szafki z mechanizmem
cichego domykania. Wysokość szafki 58 – 65 cm.
Bateria mosiężna na korpusie 40”, pokryta warstwą chromu. Sposób montażu jednootworowy,
głowica 40 mm ceramiczna, rodzaj mocowania stojąca, korek spustowy pociągowy.
W zestawie z baterią zespół spustowy metalowy z podciągaczem, pakiet montażowy, wężyki
przyłączeniowe.
Poz. 10 – Podajnik do mydła – 1 sztuka
Dozownik do mydła łatwy w czyszczeniu i w wymianie wkładów. Dozownik ma zawierać co najmniej
jeden wkład.
1.
2.
3.
4.

Pojemność: 1 litr
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biały
Obudowa półprzezroczysta ułatwiająca kontrolę ilości mydła

Poz. 11 – Podajnik środka dezynfekcyjnego – 1 sztuki
Dozownik do środków dezynfekujących z łokciownikiem zapewniający bezdotykowe dozowanie
środka co zagwarantuje wysoki poziom higieny. Intuicyjna konserwacja potwierdzona certyfikatem,
szybka wymian wkładów. Dozownik ma zawierać co najmniej jeden wkład.
1.
2.
3.
4.

Pojemność: 1 litr
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biały
Obudowa półprzezroczysta ułatwiająca kontrolę ilości środka

Poz. 12 – Podajnik do ręczników – 1 sztuka
Podajnik do ręczników w składce (ZZ) wielopanelowej do gabinetu stomatologicznego, łatwo
zmywalny, szczelny. Umożliwiający dokładanie wkładów, z zabezpieczaniem przed nadmiernym
uzupełnieniem. Higieniczny – użytkownik dotyka tylko jednego ręcznika.
1. Materiał obudowy: tworzywo ABS
2. Kolor obudowy: biały
3. Obudowa półprzezroczysta ułatwiająca kontrolę ilości ręczników
UWAGA: podajnik do mydła, podajnik środka dezynfekcyjnego oraz podajnik do ręczników muszą być
z tej samej linii/serii, aby zapewnić ujednolicony wygląd podajników.
Starosta
Waldemar Urbański

