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(wypełnić jeśli dotyczy Pakietu  2)

LP OPIS Parametr
wymagany

Parametr oferowany

Zestaw do endoskopii – 1 kpl

1 Rok produkcji min 2015

Nazwa, model i numer katalogowy

Tak, podać

2 System telewizyjny HDTV 1920x1080 - 
sterownik kamery

Tak

3 Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery 
dla różnych specjalności lub użytkowników

Tak

4 Współpraca z wideolaparoskopami HD i SD oraz 
wideocystoskopami, wideogastroskopami, 
wideokolonoskopami HD,  z kamerą wbudowaną 
w końcówkę endoskopu

Tak

5 Możliwość sterowania źródłem światła z 
przycisków funkcyjnych wideoendoskopu, 
głowicy kamery, wideolaparoskopu

Tak

6 Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą 
przycisku na głowicy kamery, wideolaparoskopu,
wideoendoskopu, na pamięci przenośnej USB i 
pamięci wewnętrznej procesora. 

Tak

7 Możliwość rozbudowy sterownika jako części 
składowej systemu 3D

Tak

8 Współpraca z głowicami kamer HDTV 1CCD i 
3CCD

Tak

9 Wyjścia cyfrowe HD-SDI, SDI, DVI. Wyjścia 
analogowe RGB, Y/C,

Tak

10 Możliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury 
procesora obrazu. Możliwość zapisu na pamięci 
USB oraz w pamięci procesora, ustawień 
sterownika obrazu właściwych dla 20 
użytkowników.

Tak

11 Dwa dowolnie programowalne przyciski 
funkcyjne na panelu centralnym

Tak

12 Polski język menu Tak

13 Gniazdo USB dla pamięci przenośnej oraz 
pamięć wewnętrzna lub czytnik kart pamięci

Tak



14 Trzy tryby przysłony: Automatyczny, 
Maksymalny, Średni,  aktywowane z panelu 
procesora, głowicy kamery, lub klawiatury 
procesora, wideoendoskopu, wideolaparoskopu

Tak

15 Zoom cyfrowy (zoom optyczny w głowicy 
kamery)

Tak

16 Możliwość przypisania różnych funkcji do 
każdego przycisku sterującego na głowicy 
kamery, wideolaparoskopu lub wideoendoskopu  
dla rożnych użytkowników lub specjalności

Tak

17 Możliwość zapisania danych dla 50 pacjentów Tak

18 Wyposażony w moduł komunikacyjny 
umożliwiający komunikację urządzenia z 
centralnym systemem sterowania urządzeniami 
bloku operacyjnego

Tak

19 Procesor kompatybilny z obrazowaniem w 
wąskim paśmie światła w oparciu o technologię 
łącząca rozwiązania optyczne – filtr w źródle 
światłą i cyfrowe – oprogramowanie procesora 
obrazu.

Tak

20 Kompatybilność z posiadanymi przez Szpital 
video-endoskopami giętkimi  

Tak

21 Źródło światła xenon o mocy 300 W Tak

22 Automatyczna regulacja jasności światła dzięki 
połączeniu komunikacyjnemu z procesorem - 
brak konieczności regulacji mocy

Tak

23 Wbudowana, automatycznie włączana żarówka 
zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy 
głównej

Tak

24 Miernik czasu pracy żarówki min. 500h Tak

25 Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo 
czerwone w widmie światła białego

Tak

26 Wyposażony w moduł komunikacyjny 
umożliwiający komunikację urządzenia z 
centralnym systemem sterowania urządzeniami 
bloku operacyjnego

Tak

27 Kompatybilność z posiadanymi przez Szpital 
videoendoskopami giętkimi 

Tak



28 Pompa powietrza do endoskopów - 1szt Tak

29 Przewód video do podłączenia posiadanych przez
Szpital kolonoskopów serii 165 do oferowanego 
sterownika kamery  - 1szt

Tak

30 Pompa płucząca z funkcją płukania przez kanał 
roboczy lub dodatkowy kanał płukania 
endoskopu  - 1szt

Tak

31  Dren jednodniowy - 1 op (50szt) Tak

32 Kabel zdalnego sterowania do pompy 
endoskopowej  - 1 szt

Tak

33  Zawór CO2/woda - do endoskopów - 1szt Tak

34 Rurka do niskiej prędkości przepływu CO2 - 1szt Tak

GWARANCJA I SERWIS

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

TAK, Podać 

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

TAK, Podać

37 Czas usunięcia awarii przez serwis do 3 dni TAK

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

Podać
(min.10 LAT)

39 Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) OPISAĆ

40 Instalacja w siedzibie zamawiającego TAK

41 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

