
                                                                                                                                    Załącznik nr 6 do SIWZ 
(wypełnić jeśli dotyczy Pakietu  1)

LP OPIS Parametr
wymagany

Parametr oferowany

Zestaw laparoskopowy – 1 kpl

Nazwa, model i numer katalogowy: ................................

Rok produkcji min 2015 Podać

1 Endoskopowy multispecjalistyczny system wizyjny 
przystosowany do wykonywania operacji łączonych z 
jednoczasowym wykorzystaniem dwóch urządzeń 
wizyjnych takich jak np: głowica kamery endoskopowej 
ze sztywnym endoskopem oraz giętki wideoendoskop

Tak

2 Podłączanie urządzeń wizyjnych do systemu poprzez 
dedykowane moduły połączone z jednostką łączącą

Tak

3 Możliwość odłączania poszczególnych modułów i 
zastępowania  innymi

Tak

4 W zestawie moduł do podłączenia głowicy kamery 
endoskopowej FULL HD 1080p do zastosowania ze 
sztywnym endoskopem oraz moduł łączący z funkcją 
archiwizacji danych w formie plików zawierających 
nagrania sekwencji filmowych w rozdzielczości Full DH 
(1920x1080) oraz zdjęć w rozdzielczości Full HD 
(1920x1080).

Tak

5 Wyjścia cyfrowe wideo wysokiej rozdzielczości do 
podłączenia monitora operacyjnego min.: 

2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 

1 x 3G-SDI

Tak

6 Min. 4 gniazda USB do podłączenia np. zewnętrznej 
klawiatury, pamięci typu Pen Drive, myszki

Tak

7 Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca 
jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamery endoskopowej
i obrazu z giętkiego wideoendoskopu na ekranie monitora
operacyjnego; min. 3 schematy jednoczesnego 
wyświetlania dwóch obrazów

Tak

8 Funkcja obrazowania postaci filtra cyfrowego 
eliminującego widmo czerwone światła widzialnego w 
celu lepszego różnicowania struktur tkankowych z 
możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym 
momencie

Tak



9 Funkcja obrazowania w trybie cyfrowej redukcji różnic w
jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie 
oświetlonego obrazu z możliwością włączenie i 
wyłączenie w dowolnym momencie

Tak

10 Funkcja obrazowania w trybie cyfrowego wzmacniania 
kontrastu kolorów w celu uwydatnienia struktury 
powierzchniowej tkanki z możliwością włączenie i 
wyłączenie w dowolnym momencie

Tak

11 Funkcje obrazowania uruchamiane w dowolnym 
momencie przez operatora za pomocą programowalnych 
przycisków w głowicy kamery i videoendoskopu

Tak

12 Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca 
jednoczesne wyświetlanie rzeczywistego obrazu z kamery
endoskopowej lub giętkiego wideoendoskopu i obrazu z 
włączonym filtrem / funkcją obrazowania na ekranie 
monitora operacyjnego

Tak

13 Funkcja zapisu zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz 
sekwencji wideo w pamięci typu PenDrive bezpośrednio 
podłączonej do systemu wizyjnego, w zestawie pamięć 
PenDrive 32 GB; sterowanie zapisem poprzez przyciski 
głowicy kamery, menu operacyjne i podłączoną 
klawiaturę

Tak

14 Manu operacyjne kamery wyświetlane wzdłuż lewej lub 
prawej krawędzi ekranu w postaci inteligentnych ikon 
informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony 
funkcji

Tak

15 Funkcja zoom'u cyfrowego, min. 5 poziomów 
regulowania poprzez przyciski na głowicy kamery

Tak

16 Funkcja zapamiętania indywidualnych ustawień do 
minimum 20 profili użytkowników

Tak

17 Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora do 
precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola 
operacyjnego

Tak

18 Funkcja wprowadzania danych pacjenta w celu 
wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego, 
możliwość wprowadzenia min. imienia i nazwiska 
pacjenta 

Tak

19 Funkcja wyświetlania parametrów pracy insuflatora tj. 
ciśnieniem oraz przepływu CO2 na ekranie monitora 
operacyjnego

Tak



20 Głowica kamery 3 CCD wyposażona w min. 3 przyciski 
w tym 2 programowalne, zoom optyczny min. 2 x, 
minimalna czułość nie gorsza niż 1,2 lux 

Tak

21 Funkcja sterowania parametrami pracy insuflatora tj. 
ciśnieniem oraz przepływem CO2, a także start / stop 
przepływu gazu poprzez przyciski na głowicy kamery

Tak

22 W zestawie klawiatura silikonowa do obsługi systemu 
wizyjnego i wprowadzania danych pacjenta, zmywalna, 
odporna na dezynfekcję powierzchniową.

Tak

Insuflator - 1 zestaw

23 Insuflator do insuflacji CO2 w celu wytworzenia i 
utrzymania odmy otrzewnowej na potrzeby badania i 
operacji laparoskopowych

Tak

24 Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i 
wysokociśnieniowego CO2

Tak

25 Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego 0 – 30 mmHg Tak

26 Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego w 
zakresie min. 0 – 20 l/min

Tak

27 Diodowy wskaźnik ilości CO2 w butli

28 Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości 
aktualnej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta

Tak

29 Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości 
aktualnej przepływu gazu

Tak

30 Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej ciśnienia 
gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu

Tak

31 Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu Tak

32 Zintegrowany z urządzeniem chwyt na małą butlę CO2 Tak

33 Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny - 1 szt Tak

34 Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze
źródłem CO2, długość min. 100 cm – 1 szt.

Tak

35 Filtr CO2 - 25 szt. Tak

Źródło światła xenon - 1 szt.

36 Funkcja ręcznej regulacji natężenia światła na panelu 
czołowym urządzenia

Tak

37 Moc żarówki 300W Tak

38 Waga 4,2 kg Tak



39 Wymiary urządzenia: 305 x 110 x 260 mm Tak

40 Temperatura barwowa 6000 K Tak

41 Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 250 cm, śr. 
4,8 mm – 3 szt.

Tak

Optyki laparoskopowe śr. 10 mm– 3 szt.

42 Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt 
patrzenia 30 stopni, z systemem soczewek wałeczkowych
potwierdzonym certyfikatem – 2 szt

Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 42 cm, kąt 
patrzenia 30 stopni, z systemem soczewek wałeczkowych
potwierdzonym certyfikatem  -1 szt

Tak

43 System soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Tak

44 Słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność 
oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym 
min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki,

Tak

45 Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci 
graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego 
światłowodu.

Tak

46 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania 
uszkodzonych optyk w ilości odpowiadającej 
przedmiotowi zamówienia

Tak

GWARANCJA I SERWIS

47 Pełna gwarancja ( liczona od daty podpisania 
ostatecznego protokółu odbioru sprzętu)  min. 24 
miesięcy

TAK,
Podać 

48 Liczba punktów serwisowych w Polsce, z 
zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził 
obsługę serwisową. Dołączyć wykaz 
autoryzowanych serwisów na terenie Polski

TAK,
Podać

49 Czas usunięcia awarii przez serwis do 3 dni TAK

50 Okres zagwarantowania dostępności części 
zamiennych oraz materiałów zużywanych na 
zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia

Podać
(min.10
LAT)

51 Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) OPISAĆ

52 Instalacja w siedzibie zamawiającego TAK

53 Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego 
urządzenie w tym szkolenie pracowników Działu 
Technicznego/Informatycznego z zakresu 
podstawowej konserwacji i obsługi

TAK

Uwagi i objaśnienia:
1) Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie 

stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2) Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.



3) Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze – katalogu 
( oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego 
sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. ) załączonym do oferty. Materiały te należy 
załączyć w oryginale lub jako kserokopie  poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

                           ...................................................          
       podpis oferenta


	OPIS

