
      Załącznik do umowy 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ CENY  
 

 
 

Wiertarka o napędzie akumulatorowym wraz z kompletem końcówek - szt. 1 
 

CENA za sztukę: .....................PLN  

Słownie:..................................................................................................................................... 

Lp. Parametry wymagane 

Warunek 
(forma 

potwierdze
nia) 

Podać lub potwierdzić w wymaganych 
polach słowem „Tak” 

1 Model, typ Podać  

2 Producent  Podać  

3 1. Napęd  do nasadek wiertarskich i frezerskich: 1 szt Tak  

4 
a) Silnik bezszczotkowy, komutowany elektronicznie o 
mocy 250 W 

Tak  

5 
b) Obroty regulowane w zakresie minimum 1000 obr/min 
na głowicy nasadki z przełączaniem kierunku obrotów 
przy pomocy przycisków na rękojeści 

Tak  

6 
c) Kaniulacja Ø 4 mm z osłoną dystalnego końca drutu 
Kirschnera 

Tak  

7 
d) Napęd ma zawierać akumulator NiMH o napięciu 9,6 
V i pojemności 1,95 Ah.z  elektroniką sterująca i 
zestawem do sterylnego wkładania akumulatora 

Tak  

8 
e) Akumulatory z możliwością serwisowej wymiany 
pojedynczych ogniw bez wymiany elektroniki sterujacej. 

Tak  

9 
f) Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem 
lejkowym w sterylnej komorze akumulatora. 

Tak  

10 
g) Możliwość sterylnej , śródoperacyjnej wymiany 
akumulatora. 

Tak  

11 
h) Tytanowa ergonomiczna, szczelna, obudowa 
zezwalająca na mycie mechaniczne , również w środkach 
alkalicznych. 

Tak  

12 
i) Na obudowie wymagana etykieta serwisowa z datą 
następnego przeglądu technicznego 

Tak  

13 

2. Nasadka frezerska do trzpieni Hudson/Zimmer:  1 szt                                                
a) Prędkość maksymalna 250 obr/min Przekładnia 100:1                                    
b) Moment obrotowy 19 Nm                                                                                             
c) Korpus tytanowy 

Tak  

14 

3.  Nasadka wiertarska trójszczękowa do trzpieni o 
średnicy do 6.5 mm z kluczykiem: 1 szt 
- kaniulacja co najmniej 4 mm 
- prędkość obrotowa max 1000 obr/min 
- moment napędowy – nie mniejszy niż 5 Nm 

Tak  

15 

 4. Nasadka frezerska do trzpieni HARRIS: 1 szt 
- prędkość maksymalna 250 obr/min 
- przekładania 100:1 
- moment obrotowy 19 Nm 
- Korpus tytanowy 

Tak  

16 

5. Nasadka frezerska do trzpieni AO dużych: 1 szt 
- prędkość maksymalna 250 obr/min, 
- przekładania 100:1 
- moment obrotowy 19 Nm 
- korpus tytanowy 

Tak  



- możliwość sterylizacji wszystkich (poza akumulatorami) 
elementów w autoklawie 

17 Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora – 1 szt Tak  

18 
Kosz stalowy perforowany ze specjalizowanymi 
uchwytami na osprzęt umożliwiający mycie mechaniczne 
dla napędu wiertarki – 1szt 

Tak  

19 
Preparat do konserwacji i zabezpieczenia zamknięć 
kontenera - 1 szt 

Tak  

20 Instrukcja obsługi w j. polskim Tak  

 
 
 

Piła oscylacyjna – strzałkowa, pistoletowa - szt. 2 
 

CENA za sztukę: ....................PLN  X  2 sztuki = ..............................PLN 

Słownie:..................................................................................................................................... 

Lp. Parametry wymagane 

Warunek 
(forma 

potwierdze
nia) 

Podać lub potwierdzić w wymaganych 
polach słowem „Tak” 

1 Model, typ Podać  

2 Producent  Podać  

3 

1. Piła oscylacyjna – strzałkowa, pistoletowa: 
a) Oscylacje regulowane w zakresie  od 0 do 15 000 
osc/min przy pomocy przycisku na rękojeści. Blokada 
przed niezamierzonym uruchomieniem 

Tak  

4 b) Głowica obrotowa 360° Tak  

5 
c) Brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z 
blokadą 

Tak  

6 
d) Piła ma zawierać akumulator NiMH o napięciu 9,6 V i 
pojemności 1,95 Ah. z  elektroniką sterująca i zestawem 
do sterylnego wkładania akumulatora 

Tak  

7 
e) Akumulatory z możliwością serwisowej wymiany 
pojedynczych ogniw bez wymiany elektroniki sterujacej. 

Tak  

8 
f) Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem 
lejkowym w sterylnej komorze akumulatora 

Tak  

9 
g) Możliwość sterylnej , śródoperacyjnej wymiany 
akumulatora 

Tak  

10 
h) Tytanowa ergonomiczna, szczelna, obudowa 
zezwalająca na mycie mechaniczne , również w środkach 
alkalicznych. 

Tak  

11 
i) Na obudowie wymagana etykieta serwisowa z datą 
następnego przeglądu technicznego 

Tak  

12 
2. Brzeszczot piły oscylacyjno – strzałkowej pakowane 
pojedynczo w stanie sterylnym, rozmiary: 

Tak  

13 
a) Długość 90 mm, szerokość 25 mm, grubość 1,0 mm – 5 
szt 

Tak  

14 
b) Długość 90 mm, szerokość 23 mm, grubość 1,37 mm – 
7 szt 

Tak  

15 

Kontenery do zestawów z dolną wanną wykonaną ze 
stopów aluminium z ergonomicznymi uchwytami, z 
pokrywami przezroczystymi wykonanymi z polietylenu 
(pozwalające zobaczyć wkład wewnętrzny), z filtrami 
wymiennymi po około 5000 cyklach sterylizacyjnych, 
rozmiar 590-600/270-280/120-130 mm z miejscami na 
papierowe plomby (po dwie dla każdego kontenera). 

Tak  



Uchwyty kontenera blokowany pod kątem 90 stopni – 2 
szt 

16 
Kosze bez nóżek dostosowane do wielkości kontenerów, 
perforowane o rozmiarach: 240-250/250-260/40-50mm – 
2 szt 

Tak  

17 
Tabliczki identyfikacyjne z opisem do 12 znaków w 
jednej linii – 4 szt. 

Tak  

18 Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora – 2 szt. Tak  

19 Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. Tak  

 
 
UWAGA! 
 
Ze względu na to, że Zamawiający posiada na stanie 2 ładowarki marki: „Aesculap” AG 
78532 Tuttlingen i „Hand – Prod” Micro Are,  zarówno wiertaki i piła muszą pasować 
i ładować akumulatory w wyżej wymienionych ładowarkach. 

 
 
 
 
 
Zamawiający       Wykonawca 
 


