Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko
Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013

Zał cznik Nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
CZ
III – MEBLE MEDYCZNE
dotyczy: dostawy sprz tu medycznego oraz mebli medycznych dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: O rodek
Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”.
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Stół operacyjno-zabiegowy ze stali
nierdzewnej
• Wymiary: wys. 70-110cm (+/- 5cm) lub
wys. 64-104 cm x szer. 135 cm (+/- 5 cm) x gł.
60cm (+/- 5cm)
• Stół operacyjno-zabiegowy z hydrauliczn
regulacj wysoko ci na podstawie, jednej nodze, z
blatem.
• W cało ci wykonany ze stali szlachetnej.
• Blat z podniesionym brzegiem.
• Wysoko stołu regulowana hydraulicznie za
pomoc pedału no nego w granicach od 70 cm do
110 cm. (+/- 5 cm)
• W zestawie 8 haków do wywi zywania
zwierz cia
• Powierzchnia podstawy stołu ze stali
nierdzewnej 50 x 70 cm (+/- 5 cm),
• Maksymalna no no do 180 kg

pom. 04 Ambulatorium 1 szt.
na rys. stół oznaczony
10/4

Stół operacyjno-zabiegowy elektryczny z
regulowanym blatem
• Weterynaryjny stół zabiegowy z automatyczn
regulacj wysoko ci ze stali nierdzewnej odpornej
na rodki dezynfekcyjne i zmywalny.
• Wymiary: (WxSxG) wys. 70-120cm lub
wys. 64-104 cm x szer. od 130cm do 145cm x gł.

pom. 05 - Sala
operacyjna 1 szt.
na rys. oznaczony 4/5

Cena jedn. Netto PLN
6

Warto netto PLN
(kol. 5x6)
7

VAT %
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od 60cm do 65cm,
• Blat profilowany z odpływem
• Podnoszony za pomoc siłownika elektrycznego
• Wysoko regulowana: stół powinien umo liwia
podnoszenie/obni anie o 20-30 cm w zakresie
wysoko ci 70 do 120 cm w pionie
• Ud wig minimum 100 kg
• Szyny boczne umo liwiaj ce unieruchomienie
zwierz cia poprzez jego przywi zanie
• Mocowana z boku kuweta na nieczysto ci
• Mocowany z boku stojak do kroplówki
• Stół podgrzewany (0-35stC)
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Stolik chirurgiczny narz dziowy
• Wymiary zewn trzne: wys.80-120cm (+/-5cm)
lub wys. 96-137 cm x szer.75cm (+/-5cm) x
gł. 45cm (+/-5cm)
• Blat prostok tny podnoszony przy pomocy
pompy hydraulicznej, za pomoc d wigni no nej,
blat obracany w poziomie o 360°.
• Podstawa w kształcie litery T z trzema
pojedynczymi kołkami o rednicy 8cm (+/- 2cm),
wszystkie kółka wyposa one w blokad , oponki
wykonane z materiału, który nie brudzi podło a.
• Dopuszczalne obci enie 15 kg

pom. 05 - Sala
operacyjna 1 szt.
na rys. oznaczony 5/5

Stół operacyjno-zabiegowy z odpływem
• wymiary: wys. 85cm x szer. 112-120 cm x gł. 5560 cm
• Mo liwo regulacji wysoko ci poprzez
podwy szanie nó ek o max 3 cm – aby usprawni
ciekanie płynów.
• Blat z rantem wyprofilowany (koperta) z
odpływem na jednym ko cu stołu. Blat
wyposa ony w haki i relingi. Pod blatem
umieszczona kuweta na płyny. Nogi stołu
wyposa one s w obrotowe uchwyty z miskami.
• Stół wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na
rodki dezynfekcyjne oraz materiał biologiczny.

pom.21 - Sala sekcyjna
1szt.
na rys. oznaczony 1/21

Stolik chirurgiczny narz dziowy
• Wymiary zewn trzne: wys.80-120cm (+/- 8cm)
lub wys. 92-137 cm x szer. 75cm (+/- 8cm) x
gł. 45cm (+/- 8cm)
• Blat prostok tny podnoszony r cznie.
• Podstawa w kształcie litery T z trzema
pojedynczymi kółkami o rednicy 5-10cm,
przynajmniej dwa kółka wyposa one w blokad ,

pom.21 - Sala sekcyjna
1szt.
na rys. oznaczony 4/21
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oponki wykonane z materiału, który nie brudzi
podło a.
• Stolik wykonany ze stali nierdzewnej.
• Dopuszczalne obci enie 15 kg
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