
Załącznik numer 1(14) 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-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Znak sprawy: 2821/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 14

Zestaw do laparoskopii - 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
ZADEKLAROWA

NIA 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 …..............................

II. Informacje/parametry techniczne:
Konsola sterująca morcelatora i shavera histeroskopowego – 1 zestaw

9.

Konsola  sterująca  do  elektrycznego  zasilania  i  sterowania  silnikiem  morcelatora  i  shavera
wyposażona w:
-  wyświetlacze  słupkowy  oraz  numeryczny  informujące  o  aktualnej  prędkości  obrotowej
podłączonego silnika,
- odłączany włącznik nożny

10.
Funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie dedykowanego
zakresu prędkości

11. Konsola wyposażona w gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowaną pompą ssąco -
płuczącą i pracę zsynchronizowaną (aktywacja shavera i odsysania przy pomocy jednego przełącznika
nożnego)
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Pompa do operacji z użyciem shavera histeroskopowego - 1 zestaw

12.
Pompa  do  wykorzystania  podczas  operacji  wewnątrzmacicznych  z  wykorzystaniem  shavera
histeroskopowego

13. Pompa wyposażona w dedykowany program do współpracy z shaverem histeroskopowym

14.
Pompa wyposażona  w gniazdo umożliwiające  bezpośrednie  połączenie  z  konsolą  shavera  i  pracę
zsynchronizowaną (aktywacja shavera i odsysania przy pomocy jednego przełącznika nożnego)

15.
Wyświetlanie parametrów pracy oraz regulacja ustawień parametrów pracy poprzez kolorowy monitor
z ekranem dotykowym

16.
Dedykowany  program  do  operacji  laparoskopowych  z  niezależnym  ssaniem  i  płukaniem  z
możliwością regulacji prędkości przepływu w zakresie min. 100 - 1300 ml/min.

17. Ssanie i płukanie realizowane poprzez niezależne pompy rolkowe zintegrowane w jednym urządzeniu 

18.

Animacja  wyświetlana  na  ekranie  monitora
instruująca  sposób  zakładania  drenu  ssącego  i
płuczącego

TAK/NIE, podać
TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

…..............................

19. Dren płuczący, sterylny - 30 szt.

20. Dren ssący, sterylny - 30 szt.

21. Przewód łączący konsolę z pompą – 1 szt.

Morcelator

22. Zestaw morcelatora wykorzystywany podczas ginekologicznych operacji laparoskopowych

23.
Silnik  morcelatora  w  kształcie  wydrążonej  tulei  zapewniający  przenoszenie  obrotów  silnika
bezpośrednio na nóż tnący bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny - 1 szt.

24. Maksymalna prędkość obrotowa noża osadzonego w silniku min. 1100 obr/min.

25.
Nominalny  moment  obrotowy  silnika  morcelatora
min. 0,50 Nm

Podać 
= 0,5 Nm – 0 pkt

 > 0,5 Nm – 10 pkt
…..............................

26.

Rękojeść do osadzenia noża mocowana osiowo na silniku, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę 
zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające 
tkankę - 1 szt.

27.

Kaniula morcelatora, z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę
zapobiegającą  ucieczce  CO2  w  momencie,  gdy  w  kaniuli  nie  znajduje  się  nóż,  obturator  lub
instrument  laparoskopowy.  Mocowanie  kaniuli  do  silnika  w  sposób  bezgwintowy,  umożlwiający
szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli - 1 szt.

28.
Nóż morcelatora, okrągły, prowadzony w kaniuli, połączony bezpośrednio z silnikiem i osadzony w
rękojeści zapewniającej swobodny obrót - 1 szt.

29.

Wewnętrzna zastawka kaniuli wykorzystująca jednorazowe płytki, umożliwiająca założenie uszczelki
zewnętrznej i wprowadzanie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniulę morcelatora,
gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli - 1 szt.

30. Obturator tępy ułatwiający wprowadzanie kaniuli do jamy otrzewnej - 1 szt.

31. Uszczelka zewnętrzna do rękojeści / kaniuli morcelatora - 10 szt.

32.
Kleszcze typu kulociąg do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rękojeść, tubus i wkład
roboczy) - 1 szt.

33. Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania morcelatora - 1 szt.

Shaver ginekologiczny

34.

Optyka z osiowym kanałem roboczym do operacji wewnątrzmacicznych, szeroki kąt widzenia, kąt
patrzenia 6°, dł. 20 cm, autoklawowalna, średnica zewnętrzna 19 Fr., wyposażona w:
- równoległy okular, 
- system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,
-  kanał  roboczy  kompatybilny  z  ostrzami  shavera  histeroskopowego  o  śr.  4  mm;  wejście  kanału
roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik,
- oddzielne przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania,
- 1 szt.
Obturator - 1 szt.

Uchwyt shavera kompatybilny z konsolą sterującą - 1 zestaw

35. Konstrukcja uchwytu shavera zapewniająca różne sposoby trzymania tj. w sposób prosty i pistoletowy
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36.
Trzymanie uchwytu sposobem pistoletowym realizowane poprzez opcjonalną, odłączaną rękojeść z
możliwością zamocowania jej w różnych położeniach

37.
Zintegrowany w uchwycie centralny (na przedłużeniu osi ostrza), prosty kanał ssący do ewakuacji
wyciętych fragmentów tkanki

38.
Ostrze  shavera  histeroskopowego,  proste,  sterylizowalne,  okienko  tnące  wklęsłe,  krawędzie  tnące
ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 32 cm - 1 szt.

39.
Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące prostokątne, krawędzie tnące
ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 32 cm - 1 szt.

40. Elektroda koagulacyjna, bipolarna - 1 szt.

41. Przewód bipolarny, dł. 300 cm - 1 szt.

42. Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 - 250 cm - 1 szt.

43.
Adapter do podłączenie światłowodu ze źródłem światła będącego na wyposażeniu Zamawiającego –
1 szt.

44.

Metalowa taca z  pokrywą do mycia,  sterylizacji  i  przechowywania  instrumentów,  wyposażona w
składane uchwyty boczne, z możliwością wykorzystania kołków i pasków mocujących instrumenty;
wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 535 x 250 x 66 mm - 1 szt.

45. Adapter do czyszczenia uchwytu shavera – 1 szt.

Manipulator maciczny typu HOHL - 1 zestaw

46.

Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji  laparoskopowych umożliwiający
mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie
macicy  od  pęcherza  i  moczowodów  podczas  całkowitej  histerektomii  laparoskopowej  (TLH),
rozbieralny, złożony wyłącznie z elementów wielokrotnego użytku:

47.
Manipulator wyposażony w prowadnicę oraz przesuwany uchwyt, do których mocowane są nasadki
manipulatora

48.

W zestawie wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy (porcelanowe kopułki), dopasowujące
manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie
sklepień pochwy, 3 rozmiary: 
- duża, śr. 40 mm, długość 30 mm - 1 szt.
- średnia, śr. 35 mm, długość 30 mm - 1 szt.
- mała, śr. 32 mm, długość 30 mm - 1 szt.

49.

W zestawie wymienne wkłady spiralne wkręcane w kanał szyjki macicy, dopasowujące manipulator
do różnych rozmiarów kanału  szyjki  macicy,  umożliwiające  stabilne  ufiksowanie  manipulatora,  2
rozmiary:
- śr. 20 mm - 1 szt.
- śr. 15 mm - 1 szt.

50.

W  zestawie  wymienne  końcówki  manipulatora  dopasowujące  manipulator  do  macic  o  różnej
głębokości, 3 rozmiary:
- dł. 60 mm, śr. 6 mm - 1 szt.
- dł. 80 mm, śr. 6 mm - 1 szt.
- dł. 100 mm, śr. 6 mm - 1 szt.

51. Wszystkie elementy manipulatora nadające się do sterylizacji w autoklawie

52.

Metalowa taca z  pokrywą do mycia,  sterylizacji  i  przechowywania  instrumentów,  wyposażona w
składane uchwyty boczne, z możliwością wykorzystania kołków i pasków mocujących instrumenty;
wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 535 x 250 x 66 mm - 1 szt.
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Manipulator maciczny uniwersalny - 1 zestaw

53.

Uniwersalny manipulator maciczny umożliwiający zastosowanie podczas laparoskopowych operacji
ginekologicznych wymagających napinania struktur więzadłowych i sklepień pochwy oraz w trakcie,
których konieczne jest ustawianie macicy w różnych położeniach (w tym TLH, LASH), jak również z
możliwością wykonania chromopertubacji

54.

Manipulator złożony z: 
- prowadnicy,
- odłączanej rękojeści,
- wymiennych kopułek szyjki macicy,
- wymiennych wkładów spiralnych,
- wymiennych końcówek roboczych,
oraz pozostałych elementów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie manipulatora

55.

Mechanizm manipulatora zapewniający poprzez obrót rękojeści kontrolowane wyginanie końcówki
dystalnej manipulatora razem z kopułką szyjki macicy w zakresie min. 95° w kierunku brzusznym i
min. 30° w kierunku grzbietowym, z funkcją trwałego zablokowania w ustalonym wygięciu końcówki

56.

Prowadnica manipulatora do zamocowania elementów manipulatora wyposażona: 
- w pokrętło do zablokowania wygięcia końcówki dystalnej,
- w przyłącza LUER-Lock do podłączenia drenów płuczących podczas mycia w myjni

57.

Wymienne kopułki szyjki macicy dopasowujące manipulator do rozmiaru części pochwowej szyjki
macicy, przesuwane wzdłuż prowadnicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy.
Rozmiary kopułek szyjki macicy:
- śr. 37 mm / dł. 30 mm - 1 szt.
- śr. 42 mm / dł. 30 mm - 1 szt.

58.

Wymienne  wkłady  spiralne  wkręcane  w  szyjkę  macicy,  dopasowujące  manipulator  do  różnych
rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora.
Rozmiary wkładów spiralnych: 
- śr. 15 mm - 1 szt.
- śr. 20 mm - 1 szt.

59.

Wymienne końcówki robocze manipulatora, przykręcane do wkładów spiralnych, dopasowujące 
manipulator do macic o różnej głębokości. 
Rozmiary końcówek roboczych:
- śr. 6 mm / dł. 60 mm - 1 szt.
- śr. 6 mm / dł. 40 mm - 1 szt.

60. Wymienny wkład roboczy do chromopertubacji, śr. 3 mm, dł. 30 mm - 1 szt.

61. Wymienny wkład roboczy atraumatyczny do LASH, śr. 5 mm, dł. 60 mm - 1 szt.

62. Uchwyt sprężynowy do zamocowania kulociągu, osadzany na prowadnicy manipulatora - 1 szt.

63. Kleszcze kulociąg - 1 szt.

64.

Metalowa taca z  pokrywą do mycia,  sterylizacji  i  przechowywania  instrumentów,  wyposażona w
składane uchwyty boczne, z możliwością wykorzystania kołków i pasków mocujących instrumenty;
wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 535 x 250 x 66 mm - 1 szt.

Pętle do histerektomii

65.

Pętla laparoskopowa, monopolarna do amputacji trzonu macicy, złożona z:
- wielorazowej rękojeści z przyłączem HF
- izolowanego tubusu o śr. 5 mm i dł. 30 cm
- jednorazowej, wymiennej pętli tnącej o rozmiarze 120 x 85 mm - 1 szt.
- jednorazowej, wymiennej pętli tnącej o rozmiarze 120 x 85 mm – 3 szt.

66. Przewód HF do diatermii – 1 szt.
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III. Gwarancja i serwis

67.
Pełna  gwarancja  na  wszystkie  oferowane  urządzenia  wchodzące  w skład  przedmiotu  zamówienia
liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

68. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

69.

Przeglądy  techniczne  w  okresie  gwarancji
wykonywane będą zgodnie z zaleceniem producenta
zawartym  w  dokumentacji  technicznej  i  naprawy
gwarancyjne,  wraz  z  materiałami  eksploatacyjnymi,
niezbędnym transportem sprzętu i wymianą części w
cenie  dostawy.  Wskazać  przeznaczony  dla
Zamawiającego  (najbliższy)  punkt  napraw
gwarancyjnych.

Podać …..............................

70.
Wszystkie  wymagane przez producenta  przeglądy w okresie  gwarancji  (w tym jeden w ostatnim
miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

71.
Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

72.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

73.

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

…..............................

74.
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. 

75.

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

76.
W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy
w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

77.
Zamawiający dopuszcza dwukrotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu, a w przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

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

IV. Inne:

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

80. 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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