Zał. nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Część ogólna:
Przedmiotem
zamówienia
jest
dostawa
sprzętu
wspomagającego
i pielęgnacyjnego do
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul.
Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów w ramach projektu ,,Rozwój wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego i urządzeń Pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubaczowie”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja
społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dostawa sprzętu przez Wykonawcę, o którym mowa
w niniejszym załączniku nastąpi w dwóch terminach:
1. Dostawa I części zamówienia (wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 8
do SIWZ): w terminie od daty zawarcia umowy do 30.10.2017 r.
2. Dostawa II części zamówienia (wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 9
do SIWZ): w terminie od 01.02.2018 r. do 30.03.2018 r.
Wymagania ogólne stawiane wszystkim urządzeniom dostarczanym
w ramach zamówienia:
 Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
 Urządzenia muszą
fabrycznych.

być

dostarczone

w

oryginalnych

opakowaniach

 Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystywane elementy fabrycznie
nowe o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów.
 Minimalny okres gwarancji oferowany na wszystkie elementy dostawy wynosi
12 miesięcy od daty przekazania całego wyposażenia Zamawiającemu,
tj. od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru dostaw.
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Opis sprzętu:
I. Podnośnik transportowo-kąpielowy (szt. 6)

Podnośnik powinien posiadać:














II.

funkcję elektrycznego podnoszenia,
rozszerzalne nogi podstawy zapewniające stabilność,
24 V system z wymiennym akumulatorem,
możliwość złożenia,
zwartą konstrukcję,
cztery kółka jezdne, w tym dwa tylne z hamulcem,
ergonomiczny uchwyt do prowadzenia podnośnika,
wieszak pokryty materiałem antypoślizgowym,
uprząż transportowo-sanitarną,
akumulator z dołączoną stacją ładującą,
pilot sterujący,
zakres podnoszenia 74 - 198 cm (możliwa tolerancja max 5 cm)
udźwig co najmniej 150 kg.

Wózek toaletowy z podparciem na podudzie (szt. 4)

Wózek powinien posiadać:












wygodną , komfortową tapicerkę,
odchylane oparcie skonstruowane w sposób umożliwiający samodzielne,
obsługiwanie przez użytkownika siedzącego na wózku (zarówno rozkładanie
oparcia jak również składanie),
odchylane do poziomu podnóżki z podparciem łydek,
pojemnik sanitarny pod siedziskiem,
tapicerowaną podłużną zatyczkę toaletową siedziska,
demontowalne podłokietniki,
demontowalne całe oparcie,
szerokość siedziska: co najmniej 420 mm,
wysokość siedziska: co najmniej 500 mm,
głębokość siedziska: co najmniej 450 mm,
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wysokość oparcia: co najmniej 550 mm,
grubość siedziska: co najmniej 60 mm,
max. obciążenie: co najmniej 100 kg.

III. Rampa aluminiowa składana (6 szt.)

Rampa powinna posiadać:


szyny najazdowe składane trzy razy,



konstrukcję aluminiową,



perforowaną powierzchnię i otwory w celu odprowadzania zanieczyszczeń,



specjalny uchwyt do przenoszenia,



długość po rozłożeniu, co najmniej 200 cm,



długość po złożeniu: nie więcej niż 100 cm,



waga szyny nie więcej niż 6 kg,



szerokość co najmniej 18 cm,



obciążenie (para) co najmniej 260 kg.
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