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Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  urządzeń  medycznych  do  Szpitala 
Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36,41-605 Świętochłowice, znak sprawy: 
44/ZA/10.

Pytanie nr 1
Dotyczy pakietu  nr VI pkt.  12- 1.Czy Zamawiający dopuszcza  regulację mocy we wszystkich 
dostępnych trybach pracy aparatu w całym zakresie z krokiem co 1 W?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza regulację mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu w całym 
zakresie z krokiem co 1 W.

Pytanie nr 2
Dotyczy  pakietu  nr  I  Kolposkop-  Czy  Zamawiający  dopuści  Kolposkop  o  powiększeniu 
całkowitym: 3x, 5x, 7x, 15x, co jest parametrem lepszym od wymaganego przez Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza Kolposkop o powiększeniu całkowitym: 3x, 5x, 7x, 15x.

Pytanie nr 3
Dotyczy pakietu nr I Kolposkop- Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy do 4 tygodni od dnia 
podpisania umowy?
Prośbę tą motywujemy faktem, iż proponowany sprzęt nie jest produkcji polskiej a czas dostawy 
uzależniony jest od zagranicznego producenta i nie może wynieść nieznacznie dłużej niż wymaga 
Zamawiający.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Nie jest możliwe przedłużenie terminu realizacji zadania ze względu na finansowanie inwestycji 
z dotacji budżetowej Urzędu Miasta Świętochłowice.
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Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o parametrach odbiegających od podanych 
w załączniku nr 1.1. do SIWZ? Zmiany dotyczą następujących parametrów:
Powiększenie całkowite (pozycja nr 1) – jest min 4x/6x/10x, proponowane urządzenie posiada 
min. 5 stopniową regulację powiększenia.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada min. 5 stopniową regulację powiększenia.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o parametrach odbiegających od podanych 
w załączniku nr 1.1. do SIWZ? Zmiany dotyczą następujących parametrów: 
Ogniskowa obiektywu (pozycja nr 2) – jest min 300mm, proponowana wartość to od 100 mm do 
300 mm.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenie, o ogniskowej obiektywu od 100 mm do 300 mm.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o parametrach odbiegających od podanych 
w załączniku nr 1.1. do SIWZ? Zmiany dotyczą następujących parametrów: 
Indywidualna korekcja dioptryjna okularów (pozycja nr 5) – proponowane urządzenie nie posiada 
okularów, obserwację prowadzi się za pomocą ekranu LCD zamontowanego na urządzeniu.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenie nie posiadające okularów, obserwację prowadzi się za pomo-
cą ekranu LCD zamontowanego na urządzeniu.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o parametrach odbiegających od podanych 
w załączniku nr 1.1. do SIWZ? Zmiany dotyczą następujących parametrów:
Dwa okręgi pomiarowe w okularze (pozycja nr 6) – proponowane urządzenie posiada wzorzec 
szacowania wielkości obiektu wyświetlany na ekranie monitora.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o parametrach odbiegających od podanych 
w załączniku nr 1.1. do SIWZ? Zmiany dotyczą następujących parametrów: 
Wbudowane pokrętło zmiany intensywności oświetlenia (pozycja nr 10) – proponowane urządze-
nie posiada automatyczny dobór intensywności oświetlenia.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada automatyczny dobór intensywności oświetlenia.
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Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o parametrach odbiegających od podanych 
w załączniku nr 1.1. do SIWZ? Zmiany dotyczą następujących parametrów: Złącze kuliste umożli-
wiające ruch kątowy kolumny w zakresie 360 stopni ( pozycja nr 12) – w proponowanym urządze-
niu kolumna jest nieruchoma, rusza się ramię prostowodowe w zakresie 270 stopni.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym kolumna jest nieruchoma, rusza się ramię prosto-
wodowe w zakresie 270 stopni.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający nie  uważa za stosowne by oferowane urządzenia  powinny być wyposażone 
w filtr negacyjny (biały), który pozwala na lepsze obrazowanie małych naczyń.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający nie  uważa za stosowne by oferowane urządzenia  powinny być wyposażone 
w układ redukcji odblasków, który pozwala na uzyskanie obrazu za zminimalizowaną ilością od-
blasków, co pozytywnie wpływa na diagnostykę.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu umowy:
,,W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapła-
cić Zamawiającemu kary umowy (…)
b) w wysokości 3% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część umo-
wy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;
c) w wysokości 1% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część umo-
wy, za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii”
zapisem:
,,W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapła-
cić Zamawiającemu kary umowne (…)
b) w wysokości 0,5 % wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część umo-
wy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;
c) w wysokości 0,2% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część  umo-
wy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii”?
0,2%  wartości  umowy to  standardowa  kara  występująca  w  większości  umów  przetargowych 
w przypadku opóźnienia w dostawie. Ponadto w umowach niespotykane są kary za opóźnienie go-
dzinne w naprawie a jedynie za opóźnienie dzienne w naprawie. Wymóg 1% wartości umowy  w 
przypadku opóźnienia za każdą godzinę w naprawie nie jest zgodny z odsetkami ustawowymi. 
Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13
Dot. Pakietu nr III – Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania krwi- Czy Zamawiający do-
puści termin realizacji zamówienia, od podpisania stosownej umowy do maksymalnie 14 dni, ze 
względu na koniec roku i bardzo duże obłożenie zamówieniami?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Nie jest możliwe przedłużenie terminu realizacji zadania ze względu na finansowanie inwestycji 
z dotacji budżetowej Urzędu Miasta Świętochłowice.

Pytanie nr 14
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Dot. Pakietu nr III – Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania krwi- Czy Zamawiający do-
puści zaoferowanie chłodziarki laboratoryjnej do przechowywania krwi nie wyposażonej w złącze 
RS-232 ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chłodziarki laboratoryjnej do przechowywania krwi nie wy-
posażonej w złącze RS-232.

Pytanie nr 15
Dot. Pakietu nr III – Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania krwi- Czy Zamawiający wy-
maga dołączenia do oferty folderu lub katalogu Producenta, ze zdjęciami,  potwierdzającego parame-
try oferowanego urządzenia, oraz czy ten folder może być w języku angielskim?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a) Certyfikat zgodności CE.
b) Wpis  lub  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów  medycznych-  jeśli  jest  wymagane,  lub 

oświadczenie o zwolnieniu z posiadania stosownego wpisu.
c) Ulotkę informacyjną urządzenia w języku polskim.

Pytanie nr 16
Dot. Pakietu nr III – Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania krwi- Czy Zamawiający wy-
maga dołączenia do oferty dokumentu wystawionego przez Producenta urządzenia (lub jego krajowy 
oddział) potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on Produ-
centem?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17
Dot. Pakietu nr III – Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania krwi- Czy Zamawiający wy-
maga dołączenia do oferty certyfikatu jakości ISO 9001 wystawionego dla Producenta oferowanego 
urządzenia oraz dla autoryzowanego Dystrybutora na Terenia kraju?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18
Dot.  Pakietu  nr  III –  Chłodziarka  laboratoryjna  do  przechowywania  krwi-  Proszę 
o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc w SIWZ: „Protokół walidacyjny pomiaru 
temperatury w 5-punktach”.
Czy  Zamawiający  rozumie  przez  ten  zapis,  iż  oferent  musi  dokonać  pomiaru  temperatury 
(rozkładu  temp.)  w  5-miejscach  na  każdej  półce  termometrem  wzorcowym,  z  późniejszym 
wystawieniem stosownych protokołów?
Takie rozwiązanie jest dosyć kosztowne, stąd takie pytanie do Zamawiającego
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1.3. do 
Pakietu nr III wykreślając pkt. 14. Protokół walidacyjny pomiaru temperatury w 5-punktach.

Pytanie nr 19
Dot. Pakietu nr IV – Zamrażarka do przechowywania osocza- Czy Zamawiający dopuści termin 
realizacji zamówienia, od podpisania stosownej umowy do maksymalnie 4 tygodni, ze względu na 
koniec roku i fakt, że oferowane urządzenie trzeba sprowadzić do Kraju?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Nie jest możliwe przedłużenie terminu realizacji zadania ze względu na finansowanie inwestycji 
z dotacji budżetowej Urzędu Miasta Świętochłowice.
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Pytanie nr 20
Dot. Pakietu nr IV – Zamrażarka do przechowywania osocza- Czy Zamawiający dopuści zaofero-
wanie zamrażarki do przechowywania osocza o zakresie temperatury regulowanym w przedziale 
od – 10°C do – 40°C ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21
Dot.  Pakietu nr IV – Zamrażarka do przechowywania osocza-  Czy Zamawiający wymaga dołą-
czenia do oferty folderu lub katalogu Producenta, ze zdjęciami,  potwierdzającego parametry oferowa-
nego urządzenia, oraz czy ten folder może być w języku angielskim?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a) Certyfikat zgodności CE.
b) Wpis  lub  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów  medycznych-  jeśli  jest  wymagane,  lub 

oświadczenie o zwolnieniu z posiadania stosownego wpisu.
c) Ulotkę informacyjną urządzenia w języku polskim.

Pytanie nr 22
Dot. Pakietu nr IV – Zamrażarka do przechowywania osocza- Czy Zamawiający dopuści zaofero-
wanie zamrażarki do przechowywania osocza nie wyposażonej w złącze RS-232?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  zamrażarki  do przechowywania osocza nie wyposażonej 
w złącze RS-232.

Pytanie nr 23
Dot.  Pakietu  nr  IV –  Zamrażarka  do  przechowywania  osocza-  Proszę  o  doprecyzowanie  co 
Zamawiający ma  na myśli  pisząc  w SIWZ: „Protokół  walidacyjny pomiaru temperatury w 5-
punktach”.
Czy Zamawiający rozumie przez ten zapis, iż oferent musi dokonać pomiaru temperatury (rozkła-
du temp.) w 5-miejscach na każdej półce termometrem wzorcowym, z późniejszym wystawieniem 
stosownych protokołów?
Takie rozwiązanie jest dosyć kosztowne, stąd takie pytanie do Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1.3. do 
Pakietu nr III wykreślając pkt. 11. Protokół walidacyjny pomiaru temperatury w 5-punktach.

Pytanie nr 24
Dot.  Pakietu nr IV – Zamrażarka do przechowywania osocza-  Czy Zamawiający wymaga dołą-
czenia do  oferty dokumentu wystawionego przez Producenta urządzenia (lub jego krajowy oddział) 
potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on Producentem?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25
Dot.  Pakietu nr IV – Zamrażarka do przechowywania osocza-  Czy Zamawiający wymaga dołą-
czenia do oferty certyfikatu jakości ISO 9001 wystawionego dla Producenta oferowanego urządzenia 
oraz dla autoryzowanego Dystrybutora na Terenia kraju?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.
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Załącznik nr 1.1. do Pakietu nr I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Kolposkop
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Powiększenie całkowite min. 3 
parametry: 4x, 6x, 10x
* dopuszcza Kolposkop o 
powiększeniu całkowitym: 3x, 5x, 7x,  
15x
*  dopuszcza urządzenie, które 
posiada min. 5 stopniową regulację  
powiększenia

TAK (podać)

2. Ogniskowa obiektywu: min. 300 mm
* dopuszcza urządzenie, o ogniskowej  
obiektywu od 100 mm do 300 mm

TAK (podać)

3. Pole widzenia: min. 22 mm TAK (podać)
4. Głębia ostrości: min. 4 mm TAK (podać)
5. Indywidualna korekcja dioptryjna 

okularów
* dopuszcza urządzenie nie 
posiadające okularów, obserwację  
prowadzi się za pomocą ekranu LCD 
zamontowanego na urządzeniu

TAK

6. Dwa okręgi pomiarowe w okularze TAK
7. Wbudowany zielony filtr TAK
8. Regulacja ostrości obrazu TAK
9. Preferowane oświetlenie: LED TAK

10. Wbudowane pokrętło zmiany 
intensywności oświetlenia
* dopuszcza urządzenie, które 
posiada automatyczny dobór 
intensywności oświetlenia

TAK

11. Regulacja wysokości głowicy TAK
12. Złącze kuliste umożliwiające ruch 

kątowy kolumny w zakresie 360o 
* dopuszcza urządzenie, w którym 
kolumna jest nieruchoma, rusza się  
ramię prostowodowe w zakresie 270 
stopni

TAK

13. Podstawa jezdna na kółkach TAK

Dodatkowe
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14. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
15. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych (jeżeli jest 
wymagane)

TAK

16. Paszport techniczny TAK
17. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w  których   winny    być  zawarte  informacje   potwierdzające   spełnienie    wymaganych 
parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

  
…………………………………………..

                                                                                                                                        Podpis
 (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 1.3. do Pakietu nr III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania krwi
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Pojemność: 300- 600 litrów TAK (podać)
2. Zakres temperatur +0oC - +10oC TAK
3. Stabilność temperatury ±1oC 

(w temperaturze +4oC)
TAK

4. Jednorodność temperatury ±2oC 
(w temperaturze +4oC)

TAK

5. Cyfrowy wyświetlacz temperatury 
o dokładności 0,1 oC

TAK

6. Wymuszony obieg powietrza TAK
7. Drzwi przeszklone TAK
8. Chłodziarka wyposażona w kółka TAK
9. Wewnętrzne oświetlenie komory 

chłodniczej 
TAK

10. Automatyczne odszranianie TAK
11. Alarmy wizualne i dźwiękowe 

wysokiej i niskiej temperatury, 
łączność z PC za pomocą RS-232
* dopuszcza zaoferowanie chłodziarki  
laboratoryjnej do przechowywania 
krwi nie wyposażonej w złącze RS-
232

TAK

12. Możliwość podłączenia dodatkowego 
niezaleznego czujnika temperatury

TAK

13. Stelaże z haczykami na krew min.  3 
szt. lub min. 3 szuflady z przegrodami 
na worki krwi

TAK (podać)

Dodatkowe
14. Protokół walidacyjny pomiaru 

temperatury w 5- punktach
TAK

15. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
16. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych (jeżeli jest 
wymagane)

TAK

17. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
w Polsce

TAK

18. Paszport techniczny TAK
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19. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w  których   winny    być  zawarte  informacje   potwierdzające   spełnienie    wymaganych 
parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

 

                   …………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis

                    (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 1.4. do Pakietu nr IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Zamrażarka do przechowywania osocza
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Pojemność: 100- 300 litrów TAK (podać)
2. Zakres temperatur -20oC - -35oC

ustawiona fabrycznie na -35oC
TAK

3. Stabilność temperatury ±2oC TAK
4. Jednorodność temperatury ±2oC TAK
5. Wymuszony obieg powietrza TAK
6. Zamrażarka wyposażona w kółka TAK
7. Cyfrowy wyświetlacz temperatury o 

dokładności 0,1 oC
TAK

8. Alarmy wizualne i dźwiękowe 
wysokiej i niskiej temperatury, 
łączność z PC za pomocą RS-232
* dopuszcza zaoferowanie zamrażarki  
do przechowywania osocza nie  
wyposażonej w złącze RS-232  

TAK

9. Możliwość podłączenia dodatkowego, 
niezależnego czujnika temperatury 

TAK

10. Ilość półek/ szuflad min. 2 TAK (podać)
Dodatkowe

11. Protokół walidacyjny pomiaru 
temperatury w 5- punktach

TAK

12. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
13. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych (jeżeli jest 
wymagane)

TAK

14. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
w Polsce

TAK

15. Paszport techniczny TAK
16. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w  których   winny    być  zawarte  informacje   potwierdzające   spełnienie    wymaganych 
parametrów.
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Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

 

                   …………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis

      (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 1.6. do Pakietu nr IX

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Aparat do elektrochirurgii z modułem argonowym
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Urządzenie działające w trybie mono- 
i bipolarnym

TAK

2. Aparat z możliwością pracy w osłonie 
argonu

TAK

3. Wymiary max 450 x 400 x 200 mm TAK (podać)
4. Napięcie zasilania 230V (+/- 10%), 

50 Hz, standardowa sieć elektryczna
TAK (podać)

5. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe- 
klasa I, stopień CF

TAK

6. Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
aparatu

TAK

7. System kontroli elektrody neutralnej, 
wyświetlacz poprawnego podłączenia 
elektrody za pomocą wskaźnika 

TAK

8. Sygnalizacja złej aplikacji elektrody- 
informacja dźwiękowa i wizualna

TAK

9. Zabezpieczenie przed impulsem 
defibrylacji zgodnie z normą EN 
60601-1

TAK

10. Praca sterowana włącznikiem nożnym TAK
11. Cyfrowy wyświetlacze mocy [W] TAK
12. Regulacja mocy we wszystkich 

dostępnych trybach pracy aparatu:
- w zakresie 1-20W z krokiem co 1 W
- w zakresie powyżej 20W z krokiem 
co 5 W
* dopuszcza regulację mocy we 
wszystkich dostępnych trybach pracy 
aparatu w całym zakresie z krokiem 
co 1 W

TAK

13. Sterownik nożny TAK
14. Wizualna i akustyczna sygnalizacja 

nieprawidłowego działania urządzenia
TAK

Tryby pracy
15. Cięcie z różnym stopniem hemostazy TAK
16. Cięcie specjalne „polipektomia” TAK
17. Cięcie i koagulacja w osłonie argonu TAK
18. System automatycznego dopasowania 

mocy ciecia i koagulacji do 
zmiennych parametrów impedancji 

TAK
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tkanki
19. Program cięcia endoskopowego z 

funkcją naprzemiennego cięcia 
monopolarnego i koagulacji miękkiej 
z regulowanym czasem cięcia i 
koagulacji

TAK

Funkcje argonowe
20. Regulacja wypływu TAK
21. Pomiar ciśnienia TAK
22. Możliwość podłączenia dwóch butli 

argonowych, automatyczne 
przełączenie z pustej butli na pełną

TAK

23. Informacja na wyświetlaczu o 
wartości nastawionego przepływu 
argonu dla koagulacji i odrębne dla 
ciecia z możliwością regulacji

TAK

24. Funkcja napełnienia przewodów 
(przepłukania) argonem przez 
rozpoczęciem pracy

TAK

Dodatkowe
25. Bezpośrednio po montażu- możliwość 

wykonywania zabiegów 
endoskopowych (w tym w osłonie 
argonu)

TAK

26. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
27. Serwis techniczny w Polsce TAK

28. Certyfikat CE
Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych (jeżeli jest 
wymagane)

TAK

29. Paszport techniczny TAK
30. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w  których   winny    być  zawarte  informacje   potwierdzające   spełnienie    wymaganych 
parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

 …………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis

        (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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