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Załącznik nr 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

a)  Endometr szt. 2 

 

 
Lp. WYMAGANE PARAMETRY OGÓLNE 

1 Urządzenie musi posiadać certyfikat CE 

2 Urządzenie fabrycznie nowe 

 

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 

1 Kolorowy dotykowy wyświetlacz 

2 Automatyczna kalibracja 

3 Precyzyjny w każdym środowisku. 

4 Możliwość regulacji nasycenia kolorów oraz głośności urządzenia 

 

 

 

b) System do termicznego wypełniania kanałów korzeniowych szt. 1 

 

Lp. WYMAGANE PARAMETRY OGÓLNE 

1 Urządzenie musi posiadać certyfikat CE 

2 Urządzenie fabrycznie nowe 

 

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 

1 Urządzenie bezprzewodowe 

2 Możliwość utrzymania stałej temperatury 

3 Krótki czas nagrzewania końcówki 

    

 

 

 

 

 

c)  Stołek z regulowaną wysokością szt. 3 

 

 

Lp. WYMAGANE PARAMETRY OGÓLNE 

1 Sprzęt fabrycznie  nowy 

 

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 

1 Krzesło typu siodło 

2 Regulowana wysokość 

3 Pięcioramienna podstawa 

4 Gumowane kółka 

 

 

d) Zestaw narzędziowy anestezjologiczny szt. 2 

 

Lp.  WYMAGANE PARAMETRY 

1 
Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,  nieuszkodzony, nieregenerowany, 
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, kompletny i gotowy do użycia (tj. bez 



2 

 

żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. 

2 

Narzędzia muszą charakteryzować się kompatybilnością z metodą sterylizacji parowej w 
temperaturze 134C i dezynfekcji maszynowej w myjniach -dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z 
normą PN-EN 15883 lub równoważną, oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych 
dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1 

Narzędzia pomocnicze do przeprowadzenia intubacji i znieczulenia pacjentów podczas zabiegu np. 
karpule do znieczuleń, kleszcze do ekstrakcji podczas zabiegu anestezjologicznego oraz inne 
pomocnicze narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zabiegu 

 

 

 

 

 

e) Specjalistyczny zestaw narzędzi ortodontycznych 10 szt. pakietów kleszczy 

 

Lp. OPIS OGÓLNY 

1 
Specjalistyczne narzędzia ortodontyczne wykonane z wysokiej jakości stali, niezbędne przy 
zakładaniu i ściąganiu aparatów ortodontycznych 

 

WYMAGANE PARAMETRY  

1 

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,  nieuszkodzony, nieregenerowany, 
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, kompletny i gotowy do użycia (tj. bez 
żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. 

2 
Narzędzia muszą być wykonane  ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, muszą spełniać standard 
dla stali ISO 7153-1 

3 

Narzędzia muszą posiadać matowane powierzchnie , równe , gładkie , pozbawione zadziorów , 
porów, pęknięć , wyżłobień . Mają być hartowane próżniowo , odporne na korozję . Narzędzia muszą 
być poddane przez producenta wstępnej pasywacji 

4 

Narzędzia muszą charakteryzować się kompatybilnością z metodą sterylizacji parowej w 
temperaturze 134C i dezynfekcji maszynowej w myjniach -dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z 
normą PN-EN 15883 lub równoważną, oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych 
dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

 

SKŁAD ZESTAWU PAKIETU 

1 Kleszcze typu Weingart  szt. 2  

2 Kleszcze do cięcia dystalnego szt. 2  

3 Kleszcze do cięcia ligatur szt. 2  

4 Kleszcze typu Smaha szt. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


