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………………………. 

PODPIS WYKONAWCY 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 

 

Producent: ………………………………. 

Nazwa i typ: …………………………….. 

Ilość: 1 kpl. 

Rok produkcji: ………………. r. 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
POTWIERDZIĆ „TAK”, A 

WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  
Punch niskoprofilowy, prosty, instrumentarium bezpionowe, 

z szerokością cięcia 3.17 oraz profilem końcówki 1,93 mm. 

Całkowita szerokość końcówki roboczej 5.00 mm. 
 

2.  

Punch niskoprofilowy, zakrzywiony w lewo, instrumentarium 

bezpionowe, z szerokością cięcia 3.17 oraz profilem 

końcówki 1,93 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 

5.00 mm. 

 

3.  

Punch niskoprofilowy, zakrzywiony w prawo, 

instrumentarium bezpionowe, z szerokością cięcia 3.17 oraz 

profilem końcówki 1,93 mm. Całkowita szerokość końcówki 

roboczej 5.00 mm. 

 

4.  

Punch niskoprofilowy, zakrzywiony ku górze, 

instrumentarium bezpionowe, z szerokością cięcia 3.17 oraz 

profilem końcówki 1,93 mm. Całkowita szerokość końcówki 

roboczej 5.00 mm. 

 

5.  
Kleszcze sztywne do szwów, przeznaczone do manipulacji 

nićmi w polu operacyjnym, przekładnia obu nici do jednego 

portu. 
 

6.  Popychacz węzłów, szósty palce.  

7.  Obcinacz do nici, otwarty.  

8.  Uchwyt uniwersalny do Chondral Pick.  

9.  
Narzędzie służące do wykonywania mikrozłamań, duże, 40 

stopni  
 

10.  
Narzędzie służące do wykonywania mikrozłamań, duże, 20 

stopni  
 

Pozostałe 

11.  

Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzenia na terenie Polski lub oświadczenie wykonawcy o 

zapewnieniu serwisu w Polsce przez inny podmiot mający 

siedzibę w Polsce  

 

12.  Okres gwarancji min. 24 miesiące  …………… miesięcy 

13.  
Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością 

mobilnego serwisowania 
 

14.  
Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do 

chwili podjęcia naprawy - nie więcej niż 48 h 
…………… godzin 
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PODPIS WYKONAWCY 
 

1. Oświadczamy że: 

a) zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane 

urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystawy itp., 

b) podpisując protokół odbioru urządzenia dostarczymy Zamawiającemu wszystkie niezbędne 

dokumenty wynikające z § 4 umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ, 

c) wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego są 

spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane 

parametry techniczne i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, 

oryginalne foldery. 

4. W okresie gwarancji w przypadku awarii sprzętu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii. 

5. Podać nazwę i adres oraz telefony kontaktowe punktu/-ów serwisowego/-ych, gdzie będą 

wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne: .......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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