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Załącznik nr 1B do SIWZ      

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność 

Zamawiającego videokolonoskopu dziecięcego,  transport, wniesienie, rozładunek, ustawienie, 

instalacja i uruchomienie  oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi i 

konserwacji videokolonoskopu dziecięcego. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na videokolonoskop dziecięcy, która to nie 

może być krótsza niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.  

3. Oferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 

20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. 

4. Zamawiający wymaga aby  sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2011, 2012) , nieużywany, 

kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny 

zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

5. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt. 

6. Termin dostawy 4 tygodnie od dnia pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o 

możliwości podpisania umowy z NFZ w zakresie gastroenterologii.  

7. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00. 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych z niniejszym 

opisie. 

 

 

VIDEOKOLONOSKOP DZIECIĘCY    

LP 
Opis parametrów 

Parametr 

wymagany 
Parametry oferowane 

1 Producent: podać  

2 Nazwa i typ: podać  

3 Rok produkcji 2011, 2012 TAK (podać)  

4 Aparat fabrycznie nowy – nieużywany TAK  

5 Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż oferowanego 

aparatu na terenie Polski 

TAK  

6 Aparat stacjonarny, mobilny na kołach TAK  

7 Obrazowanie s standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV TAK  

8 Średnica kanału roboczego: Min. 3,2 mm TAK  

9 Średnica zewnętrzna wziernika: Max. 11,8 mm TAK  

10 Kąt obserwacji Min. 140 stopni TAK  

11 Głębia ostrości Min. 2-100 mm   

12 Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej 

z możliwością przypisania każdej 

funkcji sterującej procesora Min. 4 

TAK  

13 Zagięcia końcówki w stopniach: Min. G/D 180/180  i L/P 

160/160 

TAK  

14 Długość robocza min1680mm TAK  

15 Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła 

polegająca na wycinaniu części widma 

poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła 

  

16 Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z 

rozpoznaniem typu i numeru fabrycznego 

TAK  

17 Kanał do spłukiwania pola obserwacji TAK  

18 Pełna kompatybilność z posiadanym zestawem do 

videoendoskopii firmy Olympus typ Exera II 180  

TAK  
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Warunki gwarancji i serwisu 

Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr oferowany 

1. 1

1. 
Okres gwarancji [miesiące] Min 36 miesiące   

2.  
Gwarancja produkcji części zamiennych 

minimum 8 lat 
tak  

3.  

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy 

w okresie gwarancji  co najmniej 2 razy w 

roku lub zgodnie z wymaganiami producenta 

zakończone wpisem do paszportu 

technicznego i protokołem wykonania 

przeglądu 

tak  

4.  Autoryzowany serwis na terenie Polski 
TAK (podać dane 

adresowe) 
 

5.  Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać poczta, fax, 

poczta elektroniczna, 

telefon) 

 

6.  
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks.48 [godziny] od zgłoszenia 
tak  

7.  

Dokumentacja technicznej/serwisowej 

możliwej do przekazania na potrzeby 

Zamawiającego 

tak  

8.  

W przypadku awarii w okresie gwarancji: 

dostawa aparatu zastępczego w ciągu 72 

godzin od chwili zgłoszenia 

tak  

9.  

Wraz z dostawą komplet materiałów 

dotyczących instalacji urządzenia oraz 2 

sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 

tak  

 

Pozostałe wymagania 

Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr oferowany 

10.  

Szkolenie dla personelu medycznego i 

technicznego w ilości niezbędnej do 

zapewnienia prawidłowej pracy przedmiotu 

zamówienia. Dodatkowe szkolenie w 

przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez 

personel medyczny. 

tak  

11.  

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, 

skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po 

stronie wykonawcy 

tak  

12.  

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, 

robocizn oraz inne koszty niezbędne do 

wykonania czynności gwarancji 

tak  

 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za 

prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta (w postaci drukowanej lub pobranych 

ze strony  internetowych producenta). W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji 

sprzętu u Zamawiającego lub w jednostce służby zdrowia na terenie kraju. 


