
Załącznik numer 1(13) do SIWZ 

na „Dostawę specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług 
medycznych w „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiegona lata 2014-2020 ”

Znak sprawy: 2821/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 13

 Zestaw do artroskopii – 1 szt.

INSTRUKCJA:
W kolumnie  4  tabeli  należy  w  miejscu  do  tego  przeznaczonym  podać  wartość  oferowaną  spełniającą  wymagania
określone  w kolumnie  2,  zgodnie  z  określonym  przez  Zamawiającego  określonym  sposobem  zadeklarowania
w kolumnie 3.

L.p. OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE

SPOSOB
ZADEKLAROWANIA W

KOLUMNIE 4
OFEROWANYCH
PARAMETRÓW /

WARTOŚCI

ZASADY PUNKTACJI

WARTOŚCI
OFEROWANE

1 2 3 4
I. Informacje podstawowe

1. Nazwa produktu Podać …......................

2.
Typ/Model Podać …......................

3.
Producent Podać …......................

4.
Rok produkcji 2020 Podać …......................

5.
Wartość netto Podać …......................

6.
Wartość  brutto Podać …......................

7.
Wartość brutto słownie Podać …......................

8.
Gwarancja min. 24 miesiące

Podać
24 msc. - 0 pkt

36 msc. - 40 pkt …......................
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II. Informacje/parametry techniczne:

9.

Konsola  trójfunkcyjna  zawierająca  3 wbudowane  moduły  w jednym urządzeniu
t.j.:  wymiary  konsoli  muszą  mieścić  się  w zakresie
(szerokośćXwysokośćXgłębokość)  310x170x370mm,  a  ciężar  konsoli  nie  może
przekraczać 6kg

1 szt

9.1.  Moduł  kamery  endoskopowej  pracującej  w technologii  4K  ULTRA  HD  o
rozdzielczości obrazu 3840x2160 pixeli. Moduł kamery pozwala na przekazanie obrazu
za pomocą min. 2 wyjść w tym jednym typu DisplayPort o rozdzielczości 3840x2160
(4K) i min. jednym o rozdzielczości 1920x1080 typu DVI. Port do podłączenia głowicy
kamery na frontowym panelu konsoli.
9.2.  Głowica  kamery  w  technologii  4K  z  4  programowalnymi  guzikami.  Głowica
kamery  autoklawna  dostosowana  do  sterylizacji  w systemie  STERRAD.  Wymiary
głowicy nie mogą przekraczać długości 90 mm, średnicy 40 mm, wagi 550 g.
9.3. Moduł źródła światła LED zawierający czteroportową złączkę na panelu frontowym
konsoli pozwalającą na wykorzystanie światłowodów o różnych standardach: wymagane
typy to: ACMI, Storz, Wolf, Olympus. Zakres balansu bieli od 3000 do 7500K.
9.4.  Moduł  nagrywarki  sygnału  z  wbudowanym w konsolę  ekranem dotykowym na
panelu frontowym konsoli do obsługi nagrywarki. Elementem modułu nagrywarki jest
port USB na panelu frontowym konsoli. Możliwość podłączenia dotykowego panelu do
obsługi nagrywarki w formie tabletu y funkcji obsługi nagrywarki.

10.

Monitor  o  podświetleniu  LED  o  przekątnej  min.  31”  (efektywny  rozmiar  obrazu
690x365mm)  o  minimalnej  rozdzielczości  3840x2160  (4K),  w  proporcjach  17:9,  ze
współczynnikiem kontrastu min. 1400:1, o zachowanym kącie widzenia 89º/ 89º/ 89º/
89º.  Możliwość  podłączenia  za  pomocą  następujących łączy:  główne  wejście  HDMI
zgodnym z HDCP 1.4, wejście DVI-D zgodne z HDCP1.4, wejście BNC 5 szt., wejście
3G/HD/SD-SDI,  z  łączem  zdalnego  sterowania  (LAN)  D-sub  (RS-232C)  i  RJ-45
(ethernet,  10BASSE-T/100BASE-TX).  Wyjścia  sygnału  DVI-D  oraz  5  szt.  BNC.
Rozstaw mocowania VESA 100x100 i WESA 100x200. Zasilacz w zestawie o mocy
100-240V, 50/60 Hz. Waga nie większa niż 12 kg.

1 szt

11.
Wózek  na  sprzęt  endoskopowy  z  ramieniem  na  umieszczenie  monitora,  z  min.  3
półkami, z uchwytem na płyny z możliwością regulowania wysokości i min. czterema
uchwytami na płyny.

1 szt

12.

Konsola shavera do artroskopii z funkcją sterowania za pomocą ekranu dotykowego na
panelu  frontowym  konsoli.  Włącznik  oraz  wyjścia  robocze  dla  rękojeści  shavera  i
włącznika nożnego na panelu frontowym konsoli. Możliwość pracy rękojeścią shavera w
11 trybach: lewostronnym, prawostronnym oraz 9 trybach oscylacji. Możliwość obsługi
rękojeści  roboczych shavera za pomocą 5 przyciskowego sterownika nożnego lub za
pomocą przycisków do manualnego sterowania rękojeścią. Waga urządzenia nie może
przekraczać  5  kg.  Wymiary  konsoli  muszą  mieścić  się  w  zakresie
(szerokośćXwysokośćXgłebokość) 330x110x270 mm. Zasilanie o mocy od 100 do 240
VAC, 50/60Hz.

1 szt

13.

Rękojeść shavera sterowana manualnie wykorzystująca możliwość pracy w 11 trybach:
prawostronnym,  lewostronnym  i  9  trybach  oscylacji.  Przyciski  oferujące  funkcje
włączenia  i  wyłączenia,  kalibracji  okienka  ostrza,  zmiany  głównych  trybów pracy  i
trybów oscylacji. Zakres prędkości w trybach jednokierunkowych od 500 do 10.000 obr/
min a w trybach oscylacji od 500 do 3500 obr/min. Długość kabla min 3,2m. Sterylizacja
rękojeści parowa w temp. 134 st. C. Waga nie może przekraczać 330 gramów,

1 szt

14. Pompa  artoskopowa  dwurolkowa  z możliwością  ustawienia  mocy  nawadniania  i
dsysania płynów. Sterowanie za pomocą przycisków na panelu frontowym, możliwość
ustawienia  i  zadania  stałego  ciśnienia  nawadniania  i  odprowadzania  płynu  w  4
stopniowej  skali  oraz  jego  regulacji.  Możliwość  manualnego  dopełniania  pojemnika
wyrównawczego  w celu  utrzymania  stałego  ciśnienia  w momencie  zmiany  worka  z

1 szt
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płynem.  Pracująca  z wyłącznikiem  nożnym  dającym  możliwość  środoperacyjnego
zwiększania  mocy  nawodnienia.  Wbudowany  interface  do  pracy  z  shaverem,
pozwalający na koordynację nawadniania i odsysania po włączeniu rękojeści roboczej
shavera. Na wyposażeniu ze sterownikiem nożnym.

15.

Generator RF do podłączenia minimum jednej elektrody roboczej na przednim panelu
generatora.  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący zadaną moc pracy w zakresie
cięcia  i  koagulacji.  Generator  w  zestawie  z  sterownikiem  nożnym  podłączanym  na
panelu frontowym generatora.

1 szt

16.
Optyka artroskopowa o śr. 4,0 mm dł. 175 mm, o kącie widzenia 30 st. z mocowaniem
do zapięcia automatycznego oraz zamykanego manualnie. Mocowanie do światłowodu
w systemie wkręcanym. Autoklawna.

2 szt

17. Płaszcz  artroskopowy,  dwuzaworowy  do  optyk  o  śr.  4,0mm  i  dł.  175  mm  z
automatycznym mocowaniem optyk z trokarem o ołówkowym czubku w zestawie.

2 szt

18.

Narzędzie do wycinania łąkotki,  szczęki owalne proste na prostym ramieniu. Szczęki
niskoprofilowane  wysokość:  1,6-1,7  mm,  szerokość  wycinka  4,3-4,4  mm,  szerokość
szczęk 6,5-6,6 mm górna szczęka karbowana. Ramię proste z otwartym kanałem cięgła
roboczego. Uchwyt klasyczny z ruchomą przednią dźwignią.

1 szt

19.

Narzędzie  do  wycinania  łąkotki,  szczęki  owalne  zagięte  do  góry  15  st.  na  prostym
ramieniu. Szczęki niskoprofilowane wysokość: 1,6-1,7 mm, szerokość wycinka 4,3-4,4
mm, szerokość szczęk 6,5-6,6 mm górna szczęka karbowana. Ramię proste z otwartym
kanałem cięgła roboczego. Uchwyt klasyczny z ruchomą przednią dźwignią.

1 szt

20. Haczyk artroskopowy zagięty 90 st.o dł. 3 mm, z podziałką liniową co 5 mm. Ramię
narzędzia o dł. 115 mm na rękojeści metalowej trójkątne z obustronnymi trzpieniami.

2 szt

21. Kaseta do sterylizacji optyk artroskopowych, z plastiku medycznego dostosowanego do
sterylizacji z uchwytami silikonowymi na dwie optyki.

2 szt

22.
Światłowód autoklawny o  śr.  4,8  mm i  dł.  minimum 230 cm,  z  wtykiem do źródła
światła  typu  Storz  oraz  do  optyk  mocowanie  za  pomocą  wkręcenia  na  trzpień
światłowodu.

2 szt

23. Ostrze  shavera  agresywne  z  ząbkowanym  płaszczem  zewnętrznym  i  ząbkowanym
wkładem wewnętrznym o śr. 3,4-3,5mm wielorazowe.

2 szt

24. Ostrze  shavera  agresywne  z  ząbkowanym  płaszczem  zewnętrznym  i  ząbkowanym
wkładem wewnętrznym o śr. 4,2-4,5 mm wielorazowe.

2 szt

25. Elektroda  RF  do  ablacji  artroskopowej  z  drenem  ssącym,  zagięta  szczytowa  część
robocza elektrody 45 stopni.

2 szt

26. Elektroda  RF  do  ablacji  artroskopowej  z  drenem  ssącym,  zagięta  część  robocza
elektrody 90 stopni.

2 szt

27.
Dren do pompy tzw.  dobowe wyposażone w łącznik do  czujnika  ciśnienia  z  filtrem
zapobiegającym  cofnięcie  się  płynu,  z  wypustką  do  mocowania  drenu  oznaczone
kolorem, sterylny.

2 szt

28.

Dreny do pompy artroskopowej tzw. pacjenta o dł. min 80 cm, wyposażone w łącznik do
podłączenia  z  drenem dobowym wyposażony  w zastawkę  zapobiegającą  cofaniu  się
płynu,  łączniki  drenu  oznaczone  kolorem niebieskim i  czerwonym do mocowania  z
drenem dobowym i płaszcze artroskopowym, sterylny.

2 szt

III. Gwarancja i serwis
29. Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia liczona od

dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 
30.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

31. Przeglądy  techniczne  w  okresie  gwarancji  wykonywane
będą  zgodnie  z  zaleceniem  producenta  zawartym  w
dokumentacji technicznej i naprawy gwarancyjne, wraz z
materiałami  eksploatacyjnymi,  niezbędnym  transportem

Podać ….......................
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sprzętu  i  wymianą  części  w  cenie  dostawy.  Wskazać
przeznaczony  dla  Zamawiającego  (najbliższy)  punkt
napraw gwarancyjnych.

32. Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu
gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

33. Przestrzeganie  wymaganych  terminów  wykonywania  okresowych  przeglądów  technicznych  należy  do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

34. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  z  14  dniowym  wyprzedzeniem  o  planowanym  przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

35.
Czas reakcji  serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy
[godziny  w  dni  robocze:  od  poniedziałku  do  piątku  z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]

Podać    
 Max 48 godzin

…......................

36. Czas usunięcia usterki/awarii/wady od momentu przyjęcia zgłoszenia max 3 dni robocze lub 7 dni roboczych
w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. 

37.
W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 3 dni robocze - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt
do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie
ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów

38. W przypadku awarii  -  naprawa w siedzibie Zamawiającego,  w przypadku braku możliwości  naprawy w
siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

39. Zamawiający  dopuszcza  dwukrotną  naprawę  tego  samego  elementu  lub  podzespołu,  a  w  przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

40.
Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy.

IV. Inne:
41.

Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, rok produkcji 2020.

42.
Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

….........................................................
        (data i podpis Wykonawcy)
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