Nr postępowania …14/2022
Załącznik nr 1

……………………..…………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Zestaw endoskopów laryngologicznych
Jednostki miary – 1 kpl.
Producent/ kraj (podać): ……………………………………..
Oferowany model/ typ aparatu: ……………………………..
Fabrycznie nowy: TAK
Rok produkcji: 2022
Tab. 1

Lp.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Parametr wymagany

Parametry oferowane,
opis, komentarz

ZESTAW ENDOSKOPÓW LARYNGOLOGICZNYCH
Kompaktowy tor wizyjny złożony z monitora, źródła
światła i procesora kamery - wszystkie elementy
zintegrowane w jednym urządzeniu
Tor wizyjny kompatybilny z:
- z dedykowanym giętkim wideoendoskopem
- z dedykowaną kamerą endoskopową
Zintegrowany monitor o przekątnej min. 18",
rozdzielczość FULL HD min. 1920 x 1080, z ekranem
dotykowym
Zintegrowane źródło światła LED z przyłączem do
światłowodów
Wyjście wideo DVI-D do podłączenia zewnętrznego
monitora
Min. 5 gniazd USB do podłączenia opcjonalnych
akcesoriów, takich jak pamięć USB, dedykowana
drukarka
Gniazdo
sieciowe
do
połączenia
z
siecią
informatyczną
Pamięć wewnętrzna min. 45 GB

TAK

Obsługa funkcji urządzenia bezpośrednio poprzez
ekran dotykowy monitora
Funkcja wprowadzania danych pacjenta poprzez
klawiaturę ekranową wyświetlaną na monitorze
Funkcja zapisu zdjęć w formacie JPEG i wideo w
formacie MPEG-4 w pamięci wewnętrznej, pamięci
USB, w lokalizacji FTP na serwerze sieciowym
Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do
urządzenia poprzez konta użytkowników

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

TAK
TAK

TAK
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14.

Funkcje:
- regulacji jasności,
- zatrzymania obrazu,
- cyfrowego powiększenia obrazu Zoom,
- zmiany orientacji obrazu: obrót o 180 st., odbicie
lustrzane,

TAK

15.

TAK

16.

Możliwość rozbudowy toru wizyjnego o głowicę
kamery do giętkich endoskopów okularowych
Tor wizyjny wyposażony w mocowanie VESA

17.

Waga urządzenie nie większa niż 10 kg

TAK

18.

Zintegrowana funkcja stroboskopii

TAK

19.

Funkcja zatrzymanych fałd głosowych z regulacją fazy
w zakresie 0 - 360 st. poprzez przełącznik nożny
Funkcja wyświetlania wartości głośności w dB,
częstotliwości w Hz na ekranie monitora operacyjnego
W zestawie mikrofon krtaniowy oraz przełącznik
nożny

TAK

22.

GŁOWICA KAMERY:

TAK

23.

Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetworniki
CMOS, dająca obraz o rozdzielczości Full HD
min.1080p i formacie obrazu min. 16:9
Obiektyw głowicy zintegrowany na stałe (bez
możliwości demontażu przez personel), o ogniskowej
16 mm lub wyższej
Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski
sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające
zaprogramowanie po 2 funkcje pod jednym
przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie
wciśnięcie)
Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia
zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym
przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez
krótkie i długie wciśniecie przycisku

20.
21.

24.

25.

26.

TAK

TAK
TAK

TAK
(podać)
TAK

TAK

TAK

28.

Możliwość sterylizacji głowicy kamery w EtO,
STERRAD 100S, NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1
Waga głowicy 120 – 135 g

29.

Długość kabla min 3 m

30.

ŚWIATŁOWÓD

TAK

31.

Światłowód, średnica 3,5 - 4 mm, długość min. 230
cm – 1 szt.

TAK

WÓZEK APARATUROWY - 1 szt.

TAK

27.

32.

TAK
TAK
(podać)
TAK
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33.

Mobilny stojak na kółkach do zamontowania
kompaktowego toru wizyjnego – 1 szt.

34.

TAK
TAK

OPTYKI
35.

36.

37.

Optyka Tele-Laryngo HOPKINS 70°, średnica 4,0 mm,
długość 18 cm. System soczewek wałeczkowych typu
HOPKINS, potwierdzony odpowiednim certyfikatem
producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w
dezynfektantach, parametry potwierdzone
certyfikatami producenta. Słowna informacja na
korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność.
Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym
optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie
(w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy
kompatybilnego światłowodu. – 1 szt.
Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania
optyki laryngoskopowej – 1 szt.

TAK

TAK

POZOSTAŁE WYMAGANIA

38.

Klasyfikacja: Wyrób medyczny, klasa ochronna I

TAK

39.

Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE

TAK

40.

Zagwarantowanie dostępności serwisu i części
zamiennych
Autoryzowany serwis Producenta na terenie Polski.
………………………………………….
Podać nazwę i siedzibę serwisu.
Dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie
zamawiającego
Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej
obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie
Zamawiającego
Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport
techniczny, karty gwarancyjne.

TAK

41.

42.
43.

44.

TAK

TAK
TAK

TAK

Wartości podane w rubryce „Parametr wymagany” stanowią minimalne parametry.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o wyższych parametrach.

Tab. 2

L. p.
1.

Nazwa sprzętu

Ilość

Zestaw endoskopów
laryngologicznych

1 kpl

Wartość netto [zł]

Wartość brutto
zwana wartością
ofertową brutto [zł]
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Tab. 3
Lp.
1

2

Gwarancja i serwis urządzenia
Wyszczególnienie warunków gwarancji i
serwisu
Okres pełnej bezpłatnej gwarancji
(gwarancja liczona od dnia
protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiającego).
Wymiana elementu/ podzespołu na nowy

3

Okres gwarancji w przypadku wymiany
elementu/ podzespołu na nowy

4

Sposób zgłaszania awarii aparatu

5
6

Czas reakcji na zgłoszenie awarii - przyjazd
serwisanta do Zamawiającego
Miejsce wykonania naprawy

7

Maksymalny czas naprawy aparatu

8

Udostępnienie telefonicznej pomocy
serwisowej w okresie gwarancji i po
gwarancji.
Przedłużenie gwarancji o czas wyłączenia z
eksploatacji aparatu
W okresie gwarancji w przypadku
konieczności dokonywania naprawy aparatu
w autoryzowanym serwisie Wykonawcy
Inne istotne informacje:

9
10

11

12

13

Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego
przez Producenta serwisu Wykonawcy
(adres, telefon, faks)
Lokalizacja pogwarancyjnego
autoryzowanego przez Producenta serwisu
Wykonawcy (adres, telefon, faks)
Częstotliwość i szacunkowa wartość
przeglądu serwisowego zgodnego z
dokumentacją techniczną urządzenia po

Warunki wymagane
min 24 miesiące

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
przedmiotu zamówienia w trakcie
protokolarnego odbioru,
- w przypadku braku możliwości naprawy
elementu / podzespołu,
- w przypadku dwukrotnej naprawy tego
samego elementu/ podzespołu
Gwarancja na wymieniony
element/podzespół na okres, na jaki
gwarancji udzieli producent wymienionego
elementu/podzespołu albo do upływu
terminu gwarancji na cały aparat, w
zależności który termin upłynie później.
Niezwłocznie, telefonicznie do serwisu
wskazanego przez Dostawcę,
potwierdzając zgłoszenie mailem
Max. 48 h (w dni robocze) od momentu
zgłoszenia
U Zamawiającego. Termin na wykonanie
naprawy gwarancyjnej biegnie od
następnego dnia po jej zgłoszeniu przez
przedstawiciela zamawiającego.
8 dni (w dni robocze), w przypadku
potrzeby sprowadzenia części zamiennych
z zagranicy czas ten wydłuża się
dwukrotnie
TAK
Po max. 5 dniach roboczych
Koszt transportu do i z siedziby serwisu
oraz ubezpieczenie pokrywa Wykonawca
Podać:
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14

okresie gwarancji (do 3 lat po okresie
gwarancji) obejmująca wszystkie koszty
związane z wykonaniem serwisu (m. in. koszt
podróży służbowej i czynności serwisowej).
W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zobowiązany jest bezpłatnie wykonać ilość
przeglądów zalecaną przez producenta
sprzętu oraz wymaganą przez Narodowy
Fundusz Zdrowia

…………………………….............

TAK

…………………………………………………

(data)
podpis i pieczątka imienna osoby/ób
upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy

