Załącznik nr 6 do siwz

L.p

TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

1.

Rok produkcji 2017

2.

Gwarancja minimum 2 lata na wszystkie narzędzia.

3.

Gwarancja na narzędzia obejmuje w szczególności wtrącenia lub wady materiałowe. Gwarancja
powinna obejmować również wymianę pękniętego lub złamanego narzędzia, ale prawidłowo
użytkowanego
Narzędzia fabrycznie nowe

4.
5.
6.
7.

8.

Oznakowanie narzędzi numerami inwentarzowymi SPSK w sposób trwały i czytelny (podane po
podpisaniu umowy)
Narzędzia chirurgiczne zakupione i dostarczone do szpitala powinny być wykonane ze stali
nierdzewnej i kwasoodpornej przeznaczonej do wyrobu narzędzi chirurgicznych zgodnie z normami
Wszystkie narzędzia muszą być przystosowane do powszechnie stosowanych metod dezynfekcji
(łącznie z dezynfekcją zanurzeniową – z określonym przez producenta maksymalnym czasem
zanurzenia)
Wszystkie narzędzia muszą być przystosowane do powszechnie stosowanych metod sterylizacji

9.

Instrukcja mycia i dezynfekcji w języku polskim 2 egz i angielskim (jeżeli sprzęt nie jest produktem
krajowym) 1 egz (przy dostawie)
10. Wykaz dopuszczonych metod sterylizacji stosowanie, których nie powoduje utraty gwarancji (przy
dostawie)
11. Wykaz dopuszczonych środków dezynfekcyjnych stosowanie, których nie powoduje utraty gwarancji
(przy dostawie)
12. Oznaczenie wyrobu znakiem zgodności CE
13. Oświadczenie Wykonawcy o klasie oferowanego wyrobu medycznego(klasa I, II a, II b lub III ) (przy
ofercie i dostawie) (nie dotyczy poz 1.2, 1.3)
14. Szczegółowy opis warunków gwarancji (załączyć przy dostawie):
- określenie sposobu powiadamiania uznanego z skuteczne
- czas usunięcia usterki od momentu podjęcia interwencji
15. Sposób powiadamiania o usterkach pogwarancyjnych uznany za skuteczny (przy dostawie)
16. Warunki i przyczyny ewentualnej utraty gwarancji (przy dostawie)
17. Czas usunięcia usterki w godzinach w okresie gwarancji liczony od nie dłużej niż 72h (jako usunięcie
usterki rozumiane jest przywrócenie pełnej sprawności narzędzia), koszty wysyłki pokrywa
wykonawca.
18. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy urządzenia – przedmiotu zamówienia w
przypadku naprawy trwającej powyżej 72h,
19. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego narzędzia Wykonawca obowiązany jest
wymienić to narzędzie na nowe.
20. Zagwarantowanie sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 72h
21. W przypadku konieczności wymiany w okresie gwarancyjnym z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy pokrywa on wszystkie koszty związane z tą procedurą
22. Wykaz punktów serwisowych (przy dostawie)

