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Zaklad6w Lecznictwa Otwartego
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Warszawa, dnia 04.08.2015 r.

WYKONAWCY ZAINTERE S OWANI UD ZIAI,EM W PO STDP OWANIU

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

szPZLo warszawa - ochota uprzejmie zawiadamia, ze w terminie
wpfynEly pytania dotycz4ce SIWZ. Na podstawie art. 3g ust. I i
publicznych, poniZej podajg treSi pytari i udzielam odpowiedzi.

ustawowym do Zamaw iaj 4cego
2 ustawy - Prawo zam6wieri

konfiguracji z innymi
konsekwencji nie daje

konfiguracji z innymi
konsekwencji nie daje

I GRUPA PYTAN

PROCESOR OBRAZU
Dot." ,,wspdlyraca z glowicami laparoskopowymi i sztywnymi rektoskopami"
Czy Zamawiai4cy zrezygnuje z pov,ryLszgo ,upiru? parametr ten w
parametrami dopuszcza do postgpowania v,'yl4cznie jednego oferenta co w
m ozl iwo 5c i prze stawi en ia zamaw iaiacemu korzystn iej s zy chTrert.
OdpowiedZ: Zgodnie z SIW Z.

Dot.: ,,Mo2liwoit podlqczenia iwiatlowodu do sz rektoskopowych,'
Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z powyilszego r ten w konfiguracji z innymi
parametrami dopuszcza do postgpowania v,ryhilcz enta co w konsekwencji nie iaje
mo2liwoSci przestawien ia Zamawiaj4cemu korzyst
OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ.

W]DEOGASTROSKOP
Dot.: ,, Glgbia ostroici: 2-100 mm"
Czy Zamawiaj4cy dopuSci lepszy parametr jakim jest glgbia ostroSci w zakresie 3-100 mm?
OdpowiedZ: Zgodnie z SIW Z.

D ot. : " Minimalne wychyl enie koric 6wki s ondy wz iernikow ej',
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci wychylenie kofc6wki sondy wziernikow ej gora/ d6+ 210/90 stopni,
prawo/lewo 100/100 stopni?
OdpowiedZ: Zgodnie z SIW Z.
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WIDEOKOLONOSKOP
Dot.: ,, Glgbia ostroici: 2-100 mm"

lzy Zamawiaj}cy dopuSci lepszy parametr jakim jest glgbia ostroSci w zakresie 3-100 mm?
OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ.

Dot.:,,Kqt widzenia: min, I 60o "
Czy Zamawiajqcy dopuSci k4t widzenia 140 stopni?
parametr6w- wskazuje na firmg Medim (Storz).
OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ.

D^ot.: ,,2 dysze splukujqce umieszczone naprzeciwwstcnvnie, do splukiwania obiektywu,,
Czy Zamawiaj4cy zrezygnuje ztego zapisu?

pola obserwacji?
wskazuje na firmg Medim (Storz).
i4zanie, pod warunkiem posiadania przez

endoskop 2 dysz, kt6re nie musz4 by6 umieszc zone naprzeciwstawnie.

POMPA SSACA
Dot.: ,,Poziom odsysania - do 30 l/min"
Czy Zamawiaj1cy dopuSci pompg o przeplywie 40l/min?
OdpowiedZ:Tak.

szPzLo

Obecny zapis - w nawi4zaniu do pozostalych

YS HIW AN WY
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci program do archiwizacji danych cechuj4cy sig nastgpuj4cymi elementami:
Procesor Pentium typu Due Core lub r6wnowaZny
Pamig6 RAM min 512 MB

f_llta el6wna posiadaj4ca interfejsy LPT,2COM, USB2.0, 2PSl2 ze zintegrowanakart4dZwigkow4
HDD min. 160 GB 7200 obrlmin
wbudowane gniazdo przenosnej pamigci cyfrowej (takie jak w wideoprocesorze)
Napgd DVD+/-RW, CD-RW
Karta sieciowa
Karta gtafrczna
Monitor LCD 17" o min. rozdzielczoici 1280x1024, z wyjsciem DVI i D-suB
Laserowa drukarka kolorowa min 20 str/min, sterowniki dla dostarczonego systemu op.
Klawiatura, my sz or az li stwa zasilaj 4c a do zestawu
System operacyjny WINDOWS XP Professional zlicencj4
Licencja bezterminowa - program na jedno stanowisko komputerowe do archiwizacjibadania
wideoendoskopowego
Archiwizacja danych o pacjencie oraz badaniu w postaci bazy danych
Rej estracj a obraz6w i film6w wideoendoskopowych bezpoSrednio do progra mu przy pomocy
przycisk6w zdalnego sterowania na glowicy wideoendoskopu jako dodatkow4 op"je dopur zczamy
rejestracjg przy pomocy przycisku noZnego
Tworzenie raport6w zbadania w oparciu o bloki tekstowe z:

o edycj4 wpis6w
o zastosowaniem nomenklatury MST w jgzyku polskim
o kodami procedur
o wyborem zarejestrowanych zdjqd
o zaznaczeniem na schemacie przewodu pokarmowego miejsca kt6rego zdjgcie dotyczy



Samodzielny Zespol publicznych

Zaklad6w Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

Nagrywanie fi lm6w z badaniawideoendoskopowego, gromadzenie w bazie
badania oraz podstawowa edycja bezpoSrednio * or.io-*unym programie.

MYJNIA AUTOMATYCZNA

od gdry, automatycznie otwierana pokrnya
wysokoici kolana

4 komory otwieran4 od g6ry, przyciskiem
?

Czy.Zgmawiaj}cy dopu6ci zaoferowanie myjni mobilnej, z blokad4 min.2 k6l? Myjnia mobilna
posiada 4kola, obok nich przycisk nohny do otwierania pokrywy komory 

^vjq""j,""ili mozna
otw or zy 6 pokrywg b ez uLy cia r 4k.
OdpowiedZ: Tak.

Dol: ,, Ustswienia czasu (wszystkie ustqwienia zapisywane) 1. Czas mycia (regulowany: I sek-59min;
2' lzas dezynfekcii (regulowany): I sek-59min; 3. Ciinienie testu szczilnoSci fiegutowane);z!!rymls-a00mmHg} 4.Czas trwania testu szczelnoici (regulowany): I sek-Smin; 5. Detergent; 5 sek,Alkohol: 5 sek, Plukanie: 120 sek; (czasy regulowane prziz u2ytkoinika)
Czy Zamaw iaj 4cy dopu$ ci :

danych w rekordzie

Odpowied2: Zgodnie z SIW Z.

1. czas mycia (regulowany): l0-50 sek., l-5 min
2. czas dezynfekcji (regulowany):l-10 min, 20-50 min. l-9 godz.
3, zgodnie z opisem Zamawiaj4cego
4. zgodnie z opisem Zamawiaj4cego
5. detergent l0 sek., alkohol 5 sek., plukanie l0 sek._5

OdpowiedZ:Tak.

DoL Tryby pracy
Czy Zamaw iaj 4cy dopuSci :

Ad.1 Tryb automafzczny
Mycie 1, powietrze, detergent ( regulowany od 10-30s.), powietrze, mycie 2, zalewaniewanienki
ygdq' powietrze, dezynfekcja (od lmin - 9 h), powietrie',mycie3, powietrze, alkohol
Wystgpuj4 3 rodzaje
Tryb A, Tryb B, Tryb C
A9? 9ry Zamawiaj4cy dopuSci dezynfekcjg w trybie manualnym?

Ad. 3. Mycie woda i powietrze
Ad. 4. Test szczelnodci
Ad. 5. Wymuszon z komory dezynfekcyjnej
Ad. 6 napelnianie ka dezynfekcyjnego 

- -

Ad. 7. Tryb ustaw
OdpowiedZ: Tak.

Dot. Systemfiltracji
czy zamawiai4cy dopusci zestaw filtr6w o gradacji 5,10 i 20 mikrona?
OdpowiedZ: Zgodnie z SIW Z.

Dot. Sposob1w mycia
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zapis:

1. powierzchnie zewngtrzne: mycie bieZ4c4 wod4

mln
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detergentu przezkanafu

4. przeplyxplyn6w
O dpowied1: Zgodnie z SIW Z.

D o t. z altr e s do kument ow ania prz eb i e gu pr oc e s 6w ;

1. data i godzina rozpoczgcia procesu
2. proces mycia, plukania, dezynfekcji
3. godzina zakohczeniaprocesu
4. w izualna/ w zrokowa kontrola temperatury srodka dezynfekcyj ne go

Qdpowiedl: Zgodnie z SIW Z.

DoL zuicie energii

l\y_z,amawiai4cy dopuSci myjnig z podl4czeniem energii o mocy: pr4d zmienny jednofazo wy 230y ,5jHz?
OdpowiedZ:Tak.

NARZ4DZTA ENDOSKOPOWE
Czy Zamawiaj}cy dopuSci wielorazowe kleszcze biopsyjne, miseczki okr4gle, Srednica korpusu 2,4
mm, do kanalu roboczego min.2,8 mm, dlugoSlnarzEdzia23} cm?
Czy Zamawiaj4cy dopuSci wielorazowe kleszcze biopsyjne, miseczki okr4gle, Srednica korpusu 2,4
mm, do kanalu roboczego min. 2,8 mm, dlugoS 6 narzEdzia I70 cm?
Czy Zamawiaj4cy dopu5ci wielorazowe kleszcze biopsyjne, miseczki okr4gle, Srednica korpusu 2,4
mm, do kanalu roboczego min. 2,8 mm, dlugoS 6 narzEdzia 150 cm?
OdpowiedZ:Tak.

II GRUPA PYTAN

Dot. Zal4cznika nr 5 do Umowy

1' Prosimy o wydlu2enie czasu usunigcia zg)oszonych usterek i wykonania napraw w przypadku
kiedy usunigcie usterki i wykonanie naprawy bgdzie wymagalo importu czgsci zamiennych lub
podzespol6w w okresie gwarancyjnym z 9 dni do l4 dni roboc4rch.

OdpowiedZ: Zamawiaj4cy dokona zmiany tre6ci SIWZ dolycz4cej Zal4cznikanr 5 do Umowy.

2' Prosimy o doprecyzowanie czry w Zal4czniku nr 5 do umowy ,,Gwarancja i rgkojmia,
Wymagane warunki serwisu gwarancyjnego", w punkcie nr 2 podpunkt nr I ,,okres gwarancji -w terminie 5 lat od daty protokolu koricowego (zgodnie z ofertq Wykonawcy)", nie powinno
by6: ,,okres gwarancji - w terminie .., (wpisai) lat od daty protokolu koricowego (zgodnie z
ofertq Wykonawcy)".

OdpowiedZ: Zamawiaj4cy dokona zmiany tre5ci SIWZ dotycz4cej ZaL4cznikanr 5 do Umowy.

3' Prosimy o odst4pienie w okresie gwarancji od wymiany na koszt Wykonawcy, material6w i
czgSci eksploatacyjnych (zu2ywalnych), ktore zuirywaj4 sig w normalnym procesie u4rtkowania
(np. uszczelki, zaworki itp.).

OdpowiedZ: Nie, zgodnie z SIWZ.

III GRUPA PYTAN

Pytanie t

:torw

2. wnqtrzakanal6w: przeplyw plyn6w, powietrze, alkohol, przeplyw

i akcesoria (zawory: ssanie, powietrze, woda, kanal biopsyjny itp.)

i lrodNo Swiatla
.3 53 Warszavrra:::1*'^-" 33K,WW -Hffiffi
v'o.rr' 1400j:2004, BS OHSAS 190
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lry Zaya;yiy+9V dopu6ci procesor z funkcj4 cyfrowy zoom: lx, t,2x,
OdpowiedZ:Tak.

l,5x,2x?

Pytanie2
Dotyczy: tor wizyjny: procesor i Lr6dlo Swiatla
Czy zamawiaj4cy dopuSci procesor bezmohliwo6ci wsp6lpracy zglowicami laparoskopowymi isztywnymi rektoskopami?
OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy : wideogastroskop - 2 szt.
Czy zamawiaj4cy dopusci wideogastroskop z min. dwukrotnym powigkszeniem, elektroniczn y zoom
ustawialny na 3 poziomach?
OdpowiedZ:Tak

Pytanie 4
Dotyczy : wideogastroskop - 2 szt.
Czy Zamawiaj4cy dopuSci glgbig ostro5ci 5-l00mm ?
OdpowiedZ: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 5

Dotyczy : wideogastroskop - 2 szt.
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci Srednicg zewngtrzn1sondy max. 9,gmm?
OdpowiedZ:Tak.

Pytanie 6
Dotyczy: wideokolonoskop -2 szt.
Czy ZamawiajTcy dopu6ci wideogastroskop z min. dwukrotnym powigkszeniem, elektroniczn y zoom
ustawialny na 3 poziomach?
OdpowiedZ:Tak.

Pytanie 7

Dotyczy: wideokolonoskop -2 szt.
Czy Zamawiaj1cy dopuSci glgbig ostroSci 4-l00mm?
OdpowiedZ: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 8

Dotyczy : wideokolonoskop - 2 szt.
Czy Zamawiaj1cy dopu6ci k4t widzenia min. 1400?
OdpowiedZ: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 9
Dotyczy: wideokolonoskop -2 szt.
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci Srednicg zewnEtrznq sondy max.13,2mm?
OdpowiedZ: Tak.

Pytanie l0
Dotyczy: wideokolonoskop -2 szt.
C,zy Zamawiaj}cy dopu6ci 2 dysze sptukuj4ce umieszczone pod optymalnymi k4tami do splukiwania
obiektywu?
OdpowiedZ:Tak.

Pytanie I I
Dolyczy zapis6w umowy $ 8 ust. la
Czy Zamawiaj}cy wyrazi zgodE na zmniejszenie wysokoSci kary umownej z l0%o do 5yo?

;tl, Sztzqiliwicka 36, 02-353 Warszawa
idl. 22 8?2-88"5?,22 65$"72,i1
iel.lfax. 22 823"12"1 I
rww,szpzlo'ochota, pl

iekretatitt@sapzlo.ochota.pl
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OdpowiedZ:Nie

Pylanie 12

Dotyczy zapis6w umowy $ g ust. lb
| .u 

zamayiaj}cy wyrazi zgodg na zmniejszenie wysokoSci kary umownej z 0,1%o do 0,05vo?OdpowiedZ:Nie

Pytanie 13

Dotyczy zal4cznikanr 5 - pkt. l0
godnie zponihszym:
licz4c od momentu dostarczenia urz1dzenia do
erem na koszt Wykonawcy) (...),'?

WZ dotycz4cej Zal4cznika nr 5 do Umowy.

szPZLo warszawa o^cligta dztalaj4c na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zam6wieri publicznych(Dz. U' z 2013 r. poz. 907 z pohn. zm.) inform uje, i|ulega zmianie tresi SIWZ w:
Zal4czniku nr 5 do Umowy:

2' okres gwarancji i okres rgkojmi naurzldzeniarozpocrynaj4 sig od daty protokofu koricowegoi koricz4 sig :

' okres gwarancji - w terminie ... ' .. ..lat (do wpisania) od daty protokolu koficowego (zgodnie zofertq lilykonawcy)
' okres rgkojmi - w termini e 2 rat od daty protokolu koricowego.9. Naprawa, tj. usunigcie wad lub usterek, iakohczy sig w terminie:. do 7 dni od podjgcia naprawy,

w pr4ypadku koniecznoSci sprowadzenia czgsci zamiennych spoza terenu polski - do 9 dniroboczych od podjgcia naprawy.

zych (licz4c od daty zgloszenia) Wykonawca
celem zapewnienia
starczone nie p6Zniej,
/urz1dzenianie mog4

;:,:i,Y,f".'ffiffi
nle nl
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ZAN,ACZNTKNR2 DOSTWZ

WIELOF'UNKCYJNY ZESTAW ENDOSKOPOWY DO BADANIA PRZEWODU POKARMOWEGO

TABELA WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH:
po dokonaniu zmian na podstawie art. 3g ust. 4 ustawy pzp

Procesor obrazu:

d

POTWIERD ZENIE/PARAMETR

LVWrtL, lx, LrZJ^

-

Funkcja regulacji jasnoSci obrazu
trrrhL^i- rrn,na+--^-i^ | - ^ -^1,-- -L

, I ,)x, I , / JX I Zx lub rownowazny lx, 1,2x, 1,5x, 2x

k
\rru'€czc ,,

tfnma hal.-" r..i__---_,J __-^J a rurr^vlq L4lJattLtvLalLla

f lltr antvmorowv
Mentt tt?rrflrnr.-iL.',

rrulll t ora

oraz wyswietlania ich nt

\/

,r J u y! rvlrourw rrrrvrrrr4uJl pauJgllla

VIoZl iwoS C p o dl4czenia klawi atury, wp isywania danych pacj enta
>kranie monitora - w zestawie klawiatura

rvJ tilp()slte, D-vloeo, KUBraJJ evr4 uJ 6114

^A1^-^^- - ,

Zr6dlo Swiatla:
Iyp oSwietlenia w Zr6dle Swiatla: ksenon 

-

Moc oswietlenia min. loo w 

-

Wbudowany licznik czasu pracy lampy orazsvsnalizacia iei ztfiveiqna ncnalrr ar-^A^i
Latwa wymianaZa.6wkip.
techniczneso

Regulacj a natgzenia Swiatla

Pnmno i-""fi ^^.,:-^/:q,-^ ^,,:- ^ -:,-L ('BI arn ze zroerem swlaua uruchamiana poprzezJJ'Lw LL J 6avJJ
rddzielny przycisk

2. WIDEOGASTROSKOP -2 szt.

z wy S wietlac zem gr aftcznym informuj 4cym

Chip CCD

Min. 8-krotne powiekszenie



o2liwo6i przypisania funkcji procesora nu Ao
doskopu, minimum 3 przyciski

: do 1100 mm
3. WIDEOKOLONOSKOp _2 szt.

elektroniczny zoom ustawialny na min 3

bia ostro5ci: 2 - 100 mm

min.3,8 mm

min. 1600 mm
widzenia: min. l60o

Minimalne wychylenie koric6wki sondy wziernikowei
s6ra I 80o

trzna sondy: max 13,2 mm
ozliwoSi przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk steruj4cy na glowicy

rrzyciskiminimum 3

dysze sp'lukui }ce umieszczone naprzeciwstawnie, do splukiwaniu our.tty*, tuu-
zwi4zanie r6wnowazne pod warunkiem posiadania priez endosk op 2 dysz,kt6re nie m

umleszczone naprzeciwstawnie
Dodatkowy kanal do splukiwania pola obserwacji,tzw.,,water-jet,,umieszczony w rgkojesci
aDarat]u

4. MONITOR MEDYCZNy - I szr.
itor medyczny

ekranu min. 19"

KENDOSKOPOWY-lszt.
mig lub wa na monitor

Wieszak na endoskop

6. POMPA SSACA - I szt.
Regulowana sila ssania

ozliwoSi zawieszenia na oferowany. *Orku-ndorkopounym
odsysania - do 40 l/min

7. SYSTEM DOKUMENTACJI I ARCHOWIZACJI BAD
_ ENDOSKOPOWYCH- I szt.

isko komputerowe z oprogramowaniem do ffi
programowanie dedykowane do rejestracji, przechwytywania, przetw arzania, przegl4dania,
lostgpniania oraz archiwizacji obraz6w diagnostycznvch.

Zapis sekwencji wideo na dysku twardym kom edycja wybranych klatek
Ienu narzgdziowe obejmuj 4ce co najmniej :

Filtr bezczerwiemy (,,red free',)
Filtr kobaltowy (kobalt)
Filtr czerwony

. Filtr zielony
Filtr niebieski
Skala szaroSci
Rozci4ganie histogramu
Negatyw



Wygladzenie
Wykrywanie krawgdzi
Mediana
Pomniejszenie -10%o

. Powigkszenie +l0o/o

Automatyczne powigkszenie (do rozmiar6w okna)
Rozmiar oryginalny (100%)

Wyb6r powigkszenia (z rozwijanej listy)
Opis powigkszenia
RegulacjajasnoSci
Regulacja konhastu

' Manipulacja skladowymi kanar6w czerwonego / zieronego/ niebieskiego
Oryginalna orientacja zdjqcia
Obr6t o 90o zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara
Obr6t o 180'

. Obr6t o 90o przeciwnie do ruchu wskaz6wek zesara. Zapisywanie plik
q. MYJNIA AUTOMATYCZNA _ t srt.

Pojemno6i: I - 2 endoskopy. tvtoZtiw
Zaladunek.ndoskop6
pokrywa komory, ergonomiczne otwieranie pokrywy - przycisk na wysokosci kolana lubprzycisk nozny umiejscowiony na wysokoSci stopy (kostkij

i do mycia i dezynfekcji
Mo2liwosi wielokrotneg o t2ycra prynu dezynfekui?cego - zamknigty system wielokrotny

ljj-rli:3?r"lnosc 
stosowania srodk6w dezvnfekcvjnv-ch . srooek ivii"v stosowany

WySwietlacz wskazui4cy

Ustawienia czasu (wszystkie us
7. c_zas mycia (regulowany): I sek. -59min. lub r6wnowa2nie l0-50 sek., l_5 min
2..czas dezynfekcji (regulowany): l sek. - 59 min. lub r6wnowazniel- l0 min., 20-50min., 1-9 godz.

;
5.

Al znie Detergent: 10 sek.

Powietrze-rDetergent---+Mycie+Wibracje--+powietrze-rDezynfekcja___+powietrze__+
Plukanie+Wibracj e ---+Powietrze+Alkohbl
lub Mycie l, powietrze, detergent( regurowany od l0-30s.), powietrze, mycie2,zalewanie
wanienki wod4, powietrze, dezynfekcja (od rmin - 9 h), powietrze, m,ycie3,powietrze,
alkohol
Wystgpuj4 3 rodzaje
Tryb A, Tryb B, Tryb C

?'frVA dezynfek etrze->Plukanie+Wibracje->powietrze*Alkohol
lub dezynfekcja
3. Tryb mycie: racje---+Powietrze+Alkohol lub mycie woda ipowietrze
4. Test szczelnoSci
5,. 

_{Vm,ulzony odptyw ptyn6w z komory dezynfekcyjnej.
6. Napelnianie i opr62nianie Srodka dezynfekcyjnego.
7 . Tryb ustawieri daty i zesara
PojemnoSi zbiornika
Dezynfektant:20 -26L, Woda 20 -26L, Alkohol: 1_2L, Detersent: l _2L

Pompa testu szczelnosci, pompa powietrza, pompa odprywu, pompa dezynf'ektantu,



Pompawodna, Pompa at@

System filtracji
Filtr wstgpny (0,2 mikrona)

Regulowana 20oC - 30.C

L Powierzchnie zewngtrzne: Zanurzenie w w Srodku dezynfekcyjnym
2.W.ngtrzakanal6w: Wptywaj4cy iprzeplywajEcy Srodek A.ryni.["gny, Alkohol,Powietrze
3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, powietrze, Woda, itp.): Zanurzenie w Srodku
clezynlekcvlnvm
Dokumentowanie
J-,,1-^--r-^

zaKres dokumentowania przebiegu proces6w:
l. Data i godzina rozpoczgciap.oc"iu
2. Proces Mycia, Plukania, Dezy,nfekcji
3. Godzina zakortczeniaprocesu
4. Temperatura Srodka dezynfekcyjnego
5. IloSd u2yi Srodka dezynfekcyjnego
6. Wynik testu szczelnoSci
Dezynfekcja wody - Wbudowanalampa UV
Konektory (zl4czki) - Mit

Lnzycrc energii 300W
?rai^--.' :^J..^f^-^---.zmienny jednofazory zJvv, )urrz

9. Myjka ultradZwigkowa - I szt.

Po.iemnoS6:6-101.

Szafa endoskopowa - I szt.

Wielorazowe kleszcze
2,3 mm, dt.200 cm lub r6wnowa2ne wielorazowe kleszczebioosvine. miseczki okreotc
sre dn i c a ko rpusu 2,4 mm d o kan aru ro b o c ze go ff #5f ;: h'llf lJ ;*',rli# j$l-ff ,_

3 szt.

Wielorazowe kleszcze bio
2'3 mm, dl' 160 cm lub r6wnowazne wielorazowe kleszczebioosvine. miseczki okraole
srednica korpusu 2,4 ^;,\;";i,:+;.;::::X'"";'r5fffi:ffl!LjlJ;il'"r1iii';f1u$";"170 cm -3 szt.

t-ertytikaty CE wy
urzqdzen medycznych (kserokopie potwierdzone za zgodnost z oryginarem przez
Wykonawcg nale2y dol4czy6 do oferty)

Karty katalogowe, prospek
spetnianie przez oferowany sprzgt wymog6w okreslonych w opisie technicznym SIWZ;potwie.dzonep',."*tk;'n;#;t;:;f";;;:;;:lt"r#"0"
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ik nr 1 do Umowyl. TORwIZYJNy: pRoCESORIZROffi

Automatyczny dob6r ekspozycji reguluj4c
nhrazrr

cyfrowy zoom: lx, 1,25x, 1,5x, l,75x l Z*
nkcja regulacji j asnoSci obrazu
nkcj a wyostrzania kontrastu

zatrzymania obrazu na ekranie monitora (,,freeze,;j
utomatyczny balans bieli z funkcjq
Itr antymorowy

u2ytkownika wySwietlane na ekranie monitora
ySwietlanie informaci i

Mozliwosi podlqczetia klawiatury, wpisywania danych pacjenta oraz wyswietlania ich na ekranie monitora - w zestawiklawiatura
ia sygnalu: co najmniej Composite, S-Video, RGB

Wsp6lpraca z glowicami laparoskopo i i szfywnymi rektoskopami
ilny z oferowanymi wideoendoskopami i hr6dlemswiatla

r6dlo Swiatla:

oSwietlenia w Zr6dle Swiatla: ksenon
oSwietlenia min. 100 W

licznik czasu pracy lampy oraz sygnarizacja.iej zuzyciana panelu przednim
miana 2ar6wki nika, bez koniecznoSci wzywania serwisu techn

wnoSci Swiatla na panelu przednim
anatg2enia Swiatla

ia Swiatlowodu do sztywnych optyk np. rektosk
WySwietlacz grafrczny u natgzenia Swiatla

pa in sufl acyj n a/ iry gacy jna zintegro wana ze 2r 6 drem s *iuttu r*hu-i*
jstopniowa regulacja wydajnoSci pompy z wietl aczem gr afrczny m informuj 4cym o ustawionej wydaj noSci

2. WIDEOGASTROSKOP -2 szt.

z oferowanym torem wi

elektroniczny zoom ustawialny na min. 3

ia ostroSci: 2 - 100 mm

max.2,8 mm
widzenia: l40o

lne wychylenie koric6wki sondy wziernikowej

61 100.
rawo 120o

:max 9,8 mm
iwosi przypisania funkcji procesora na doworny przycisk steruiacy na srowic minimum 3

robocza sondy: do I 100 mm
3. WIDEOKOLONOSKOP -2 szt.

ilny z oferowan

elektroniczny zoom ustawi

ostro$ci:2-l00mm
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roboczy min. 3,8 mm

widzenia: min. l60o
Minimalne wychylenie koric6wki sondy wziernikowei
q6ra I 80o

: max 13,2 mm
ozliwoSi przypisania funkcii procesora na isk steruj4cy na glowicv endoskonu minimum I nrzvsiski
dysze splukuj 4ce tmieszczone naprzeciwstaw

zone naprzeciwstawnie
kanal do splukiwania pola obserwacji, tzw. ,,water_jet', u-i"rrrr*y * ,ekoiesci4. MONITOR MEDYCZNy- I szt.

a ekranu min. 19"

5. WOZEK ENDOSKOPOWY - I szt

Ramig lub podstawa na monitor
Wieszak na endoskop

6. POMPA SS.ACA - I szt.

gulowana sila ssania

iwoSi zawies zenia na oferowanym w6 zku endoskopowym
m odsysania - do 40 l/min

7. SYSTEMDOKUMENTA JIIARCHOWIZAC

nowisko komputerowe z oprogramowanie- ao ao@
T:yTt: q:9{|o-*un: do rejestracji , przechwytywania, przerwarzania, przeglqdania, udostgpnia nia oraz

wizacii obraz6w di

h formatach (TIFF, JPEG, BMp, pNG, GIF)
a nastgpnie edycja wybranych klatek

Ienu narzgdziowe obejmuj 4ce co najmniej :

Filtr bezczerwienny (,,red free")
Filh kobaltowy (kobalt)
Filtr czerwony
Filtr zielony
Filtr niebieski
Skala szaroSci
Rozciqganie histogramu
Negatyw
Wyostrzanie
Wygladzenie
Wykrywanie krawgdzi
Mediana
Pomniejszenie -10%o

Automatyczne powigkszenie (do rozmiar6w okna)
Rozmiar oryginalny ( I 00%)
Powigkszenie +10olo

Wyb6r powigkszenia (z rozwijanej listy)
Opis powigkszenia
Regulacja jasnoSci

Manipulacja skladowymi kanal6w czerwonego r zielonego / niebieskiego
Oryginalna orientacj a zdjgcia
Obr6t o 90" zgodnie zruchem wskaz6wek zesara
Obr6t o 180o
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. Obr6t o 90o przeciwnie do ruchu *rt -*.t rrnu*

. Zapisywanie plik
8. MYJNIA AUTOMATYCZNA _ r szr

PojemnoSi: I - 2 endoskopt, t
Zaladunek endoskop6w,
otwieranie pokrywy - przycisk na wysokosci kolana lub prz,ycisk no2ny umiejscowiony na wysokosci stopy (kostki)

i do mycia i dezynfekcji
Mozliwosi wielokrotnego uzyciaptynu dezynfekuj4cego - zamknigty system wielokrotny proces. Dowolnosistosowania Srodk6w dezynfekcvi
wyswiettacz wskazui 4cy razy a@
Ustawienia czasu (wszystki
7. c_zas mycia (regulowany): I sek. -59min. lub r6wnowaznie 10-50 sek., l_5 min

? 2 i^(regulo - l0 min.,20-50 min., r-9 godz.J. u zczelnoS
5. C tu szczel
5' D 

' Alkoho e Detergent:l0 sek. Alkohol: 5sek., plukanie: 10sek. - 5 min.
(Czasy requlowane
Tryby pracy
l. Tryb automatyczny:
Powietrze->Detergent---+Mycie+Wibracje---+powietrze*Dezynfekcja___+powietrze+
Pfu kanie+Wibracj e'Powietrze+Alkohol
lub Mycie 1, powietrze, detergent ( regulowany od l0-30s.), powierrze,mycie2,zalewanie wanienki wod4, powietrze,dezynfekcja (od lmin - 9 h), powietrze, myciei, powietrzg alkohol
Wystgpuj4 3 rodzaje
Tryb A, Tryb B, Tryb C
2.Tryb dezynfekcja: Dezynfekcja->Powietrze+ptukanie+Wibracje---+powietrze+Alkohol lub dezynfekcja w trybiemanualnym

I l:l:r.r:, ?owietrze+Mycie+wibracje+powietrze+Alkohol lub mycie woda i powietrze4. I est SZCZelnOScl

5. Wymuszony odptyw ptyn6w z komory dezynfekcyjnej.
6. Napelnianie i opr62nianie Srodka de4,nfekcyjnego.
L"flyb ustawief daty izesara

Dezynfektant:20 -26L,Woda20 _26L, Alkohol: I _2L, Detergent: | _2L

System pomp

i::11:t*:::::tt"sci, Pompa powietrza,Pompa odplywu, Pompa dezynfektantu, pompa wodna, pompa alkoholu,

System filhacji
Filtr wstgpny (0,2 mikrona)

Temperatura dezynfektantu
Regulowana 20'C - 30.C

Mycie zwibraciami

l. Powierzchnie zewngtrzne: Mycie z wibracjami, Mycie bie?4c4wod4
2. Wnglrza kanal6w: Przeplyw plyn6w, powietrze, Alkohol
3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, powietrze, Woda, itp.):

L P,owierzchnie zewngtrzne: Zanurzenie w w Srodku dezynfekcyjnym
2' wngtrza kanal6w: wplywai4cy iprzeprywai4cv srodei dezynieicyiny, Arkohol, powietrze

enie w Srodku dezvnfekcvinvm
Dolementowanie przebieg

Zal<res dokumentowania przebiegu p.ocesow
L Data i godzina rozpoczgciaprocesu
2. Proces Mycia, Plukania, Dezynfekcji
3. Godzina zakonczenia procesu
4. Temperatura Srodka dezynfekcyjnego
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6. Wynik testu szczelnoSci

_ _
DezynreKcJa wody - Wbudowana lamoa UV

Lvzyarc energu 300
5jHz

9. Myjka ultradZwigkowa - I szt.

ll. Narzgdzia endoskopowe

Wielorazowe kleszc
r6wnowa2ne wielorazowe kleszcze biopsyjne, miseczki okr4gle, srednica korpusu 2,4 mmdo kanalu roboczego min.2,8 mm, dlugo6c narzg dzia230 cm _ 3 szt. 

"

Wielorazowe kleszcze biops
r6wnowazne wielorazowe kleszcze biopsyjne, miseczki okrqgle, srednica korpusu 2,4 mmdo kanafu roboczego min.2,8 mm, dlugoSi narzgdzia od 150 do tjO- cm _ 3 szt.
Wielorazowe szczoteczki enaostopowe ao o
Ceftyfikaty CE
(kserokopie pot

Karty katalogowe, prospekty I
sprzgt wymog6w okreslonych w opisie technicznym SIWZ; potwierdzone przez wykon awcQ za zgodnosc zoryginalem


