Zał. nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Część ogólna:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wspomagającego
do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8,
37-600 Lubaczów w ramach projektu pn. ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego i urządzeń Pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubaczowie”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych.
Wymagania ogólne stawiane wszystkim urządzeniom dostarczanym w ramach
zamówienia:
1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
2. Urządzenia muszą
fabrycznych.

być

dostarczone

w

oryginalnych

opakowaniach

3. Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystywane elementy fabrycznie
nowe o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów.
4. 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.
Opis sprzętu:
I. Koncentrator tlenu (szt. 3)
Koncentrator powinien posiadać;










stężenie tlenu: (93% ± 3%)
możliwość regulacji przepływu tlenu za pomocą pokrętła w zakresie od 0,5
do 5 l/min
2 częściową obudowę
wylot tlenu zawierający adapter ochrony przeciwpożarowej
monitorowanie poziomu stężenia tlenu (wbudowany wskaźnik stężenia tlenu)
wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu stężenia tlenu, braku zasilania,
spadku ciśnienia i konieczności naprawy serwisowej
możliwość łatwego przemieszczania
bezpiecznik automatyczny z funkcją zerowania
licznik godzin pracy urządzenia,
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nawilżacz, który można zdjąć lub założyć w zależności od potrzeb
prostą obsługę
bezobsługowy zawór
niski pobór mocy

Dane techniczne:






przepływ tlenu: 0,5 - 5 l/min
stężenie tlenu przy 0,5 - 5 l/min: 93% ± 3 %
poziom głośności: 40 dB
wymagania elektryczne: 230 V, 50 Hz
pobór mocy: 290W przy przepływie tlenu 2 l/min /, 312W przy przepływie tlenu
5 l/min

II. Koncentrator tlenu (szt. 3)
Koncentrator powinien posiadać;












regulację przepływu tlenu
wysoki poziom koncentracji tlenu 93 +/- 3% w pełnym zakresie przepływu od
0,5 l do 5 l.
wygodny uchwyt oraz 4 zwrotne kółka umożliwiają jego łatwe przenoszenie
łatwy dostęp do nawilżacza i filtra powietrza oraz intuicyjna regulacja
przepływu tlenu za pomocą pokrętła ułatwiająca codzienne korzystanie
inteligentny system autodiagnozy
komunikaty z informacją o błędach w działaniu wyświetlane na wyświetlaczu
LCD
wizualny i dźwiękowy alarm
informuje o niskim poziomie tlenu spadku ciśnienia, braku zasilania czy
konieczności dokonania przeglądu serwisowego
licznik godzin pracy
duży wyświetlacz LCD, który pokazuje ilość przepracowanych godzin łącznie
oraz aktualny czas pracy
wąsy tlenowe i nawilżacz w zestawie

Dane techniczne:






zasilanie: 220V
pobór mocy: 350W
regulowany przepływ tlenu :od 0,5 l/min do 5 l/min
stężenie tlenu:93 +/- 3%
poziom hałasu: 36dB

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy sprzętu w terminie:
do 28 grudnia 2020 r.
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