
Załącznik nr 2 do SIWZ  

     

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego 

stanowisk do pielęgnacji niemowląt 
 

 

 

Poz. 1 STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT SZT. 1 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2015 Tak  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

Tak podać 

(podać dane 

adresowe) 

 

6 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać 

(podać poczta, 

fax, poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

7 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

8 

Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących 

instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w 

języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

9 
Wymiary gabarytowe zewnętrzne  min. 

1650x750/600x890 mm 
Tak  

10 
Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z 

wypełnieniem z płyty meblowej 
Tak  

11 
Blat wykonany z żywic szklano- poliestrowych  z 

wbudowaną wanienką po prawej stronie 
Tak  

12 Stanowisko wyposażone w materacyk Tak  

13 
Materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, 

odpornym na środki dezynfekcyjne 
Tak  

14 Wbudowane szuflady z funkcją samodomykania szt. 4 Tak  

15 Wbudowana szafka dwudrzwiowa pod wanienką Tak  

16 
Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych 

z konstrukcją nośną mebla  
Tak  

17 

Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców  o 

odległość min. 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli 

plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga-

Tak  



ściana jest wyoblona 

18 Syfon Tak  

19 Odpływ Tak  

20 
Kolor wg ustaleń z Zamawiającym po ogłoszeniu 

wyników przetargu 
Tak  

Pozostałe wymagania 

 

21 Certyfikat CE Tak  

22 Folder urządzenia w języku polskim  Tak  

23 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

24 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

Poz. 2 STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT SZT. 3 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2015 Tak  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

Tak podać 

(podać dane 

adresowe) 

 

6 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać 

(podać poczta, 

fax, poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

7 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

8 

Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących 

instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w 

języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

9 Wymiary gabarytowe  min. 1650x750/600x890 mm Tak  

10 
Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z 

wypełnieniem z płyty meblowej 
Tak  

11 
Blat wykonany z  żywic szklano- poliestrowych  z 

wbudowaną wanienką po lewej stronie 
Tak  



12 Stanowisko wyposażone w materacyk Tak  

13 
Materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, 

odpornym na środki dezynfekcyjne 
Tak  

14 Wbudowane szuflady z funkcją samodomykania szt. 4 Tak  

15 Wbudowana szafka dwudrzwiowa pod wanienką Tak  

16 
Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych 

z konstrukcją nośną mebla  
Tak  

17 

Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców  o 

odległość min. 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli 

plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga-

ściana jest wyoblona 

Tak  

18 Syfon Tak  

19 Odpływ Tak  

20 
Kolor wg ustaleń z Zamawiającym po ogłoszeniu 

wyników przetargu 
Tak  

Dodatkowe wyposażenie  

21 
Bateria stojąca z wyciąganą wylewka prysznicową szt. 

2 
Tak  

Pozostałe wymagania 

 

22 Certyfikat CE Tak  

23 Folder urządzenia w języku polskim  Tak  

24 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

25 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

 


