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PODPIS WYKONAWCY 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 
 

Producent: ………………………………. 

Nazwa i typ: …………………………….. 

Ilość: 1 szt. 

Rok produkcji: ……………. r. 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
POTWIERDZIĆ „TAK”, 

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  

Konstrukcja wózka jednoczęściowa, odlewana lub formowana 

„w jednym bloku”, bez łączeń, w całości wykonana z wysokiej 

jakości polietylenu, odpornego na działanie środków 

chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia 

mechaniczne 

 

2.  

Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych 

krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i 

uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny 

lub miejsca niedostępne 

 

3.  

Wózek wyposażony w blat roboczy scalony  z konstrukcją wózka 

- jako jednolity odlew, wykonany z  estetycznego i wysokiej 

jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery profilowane 

brzegi (z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia 

większych przedmiotów) 

 

4.  
Z boku wózka wysuwana spod blatu półka (np. do pisania), o 

wymiarach min. 350 x 350 mm  
 

5.  

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 
a) Wysokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 1000 mm (+/- 

25 mm) 

b) Szerokość: 900 mm (+/- 25 mm) 
c) Głębokość: 600 mm  (+/- 25 mm) 

 

6.  
Wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako 

jednolity odlew) uchwyt do przemieszczania 
 

7.  

Wózek wyposażony w 4 szuflady: 

 1 szt. o wym. min. 440 x 625 x 100 mm 

 2 szt. o wym. min. 440 x 625 x 150 mm  

 1 szt. o wym. min. 440 x 625 x 200 mm Szuflady 

jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, 

bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. 

Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia 

narzędzi)  
Szuflady zamykane centralnie za pomocą klucza. 

 

8.  
Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, 

scalone z frontami (jako jeden odlew)  
 

9.  
Min. 3 szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki 

umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp. 
 

10.  

Wózek wyposażony w: 

 Pojemnik wykonany z przeźroczystego tworzywa na min. 3 

pudełka rękawiczek jednorazowych (montowany nad blatem 

roboczym) 

 Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł wyposażony w pasek 

zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o 

różnej pojemności  
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 Uchwyt na pojemnik z płynem dezynfekcyjnym wyposażony 

w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do 

pojemników o różnej pojemności  

 2 pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane  

z przezroczystego tworzywa sztucznego (np. na 

dokumentację, podręczne akcesoria, butelki)     

 Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą otwieraną 

bezdotykowo, mocowany z boku wózka, poj. min. 25 l 

11.  
Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 120 mm,  

z czego min. 2 z hamulcem oraz min. 1 antystatyczne   
 

12.  
Dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (z możliwością 

wyboru kolorów, min. 2 kolory do wyboru), chroniące wózek  

i ściany przed uszkodzeniami  
 

13.  
Możliwość wyboru kolorystyki wózka. Kolor blatu, uchwytu do 

prowadzenia identyczny z korpusem wózka (min. 2 kolory) 
 

14.  Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 5 kolorów  

 Pozostałe  

15.  

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  

 

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

17.  
Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania 
 

18.  
Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do chwili 

podjęcia naprawy - nie więcej niż 48 h 
…………… godzin 

 

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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