
 

  

Arkusz Informacji Technicznej 

Wideobronchoskop  

 
Pełna nazwa urządzenia:  …………………………………………… 

Producent: ……………………………….. 

Model :  …………………………………….. Rok Produkcji……………….  

Okres gwarancji …………..miesiące / miesięcy  

Czas dostawy (dni) …………………. 
 

L.P. PARAMETRY URZĄDZENIA 
WYMAGANIA 

GRANICZNE 

ODPOWIEDŹ 

OFEROWANA 

(opis ) 

I. DANE OGÓLNE 

1.  

Oferent zapewni pełną kompatybilność oferowanego sprzętu  

ze  zestawem do videoendoskopii posiadanym przez 

pracownię Endoskopii ( procesor CV-190 , źródło światła 

CLV-190 ), Dezynfekcja w myjni ETD-3) , bez konieczności 

nabywania dodatkowych  przyłączy oraz automatyczne 

rozpoznawanie przez myjnię typu i nr fabrycznego 

endoskopu umożliwiające drukowanie raportu z procesu 

dezynfekcji zawierające dane endoskopu 

TAK  

2.  Obrazowanie w standardzie HDTV TAK  

3.  Średnica kanału roboczego Min. 2,8 mm  

4.  Średnica zewnętrzna wziernika Max. 6,2 mm  

5.  Kąt obserwacji Min. 120  

6.  Głębia ostrości – od 3-100 mm TAK  

7.  Kąt zagięcia: 180 w górę i 130 w dół TAK  

8.  Schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego TAK  

9.  

Programowalne przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu – 

co najmniej cztery pozwalające na uruchomienie dostępnych 

funkcji procesora oraz sterowanie urządzeniami 

zewnętrznymi (m.in. pompą spłukiwania wodą poprzez 

dodatkowy kanał) 

 

 

TAK 

 

10.  
Funkcja obracania wziernika sondy endoskopowej 120 

prawo/lewo 
TAK  

11.  
Wbudowany mikrochip informujący o typie i numerze 

seryjnym  
TAK  

Pozostałe wymagania 

1. Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) Tak  

2. Gwarancja minimum 24 m-cy Tak 

 
 

3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  Tak  

4. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie Tak  



gwarancji wynosi 48 godziny, z wyłączeniem świąt  

5. 

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt: 

-  posiada wszelkie wymagane zezwolenia dopuszczające  

go użytkowania,   

- jest przeznaczony do zastosowań przy wykonywaniu 

procedur medycznych.  

Tak  

6. 
Szkolenie w zakresie obsługi i dezynfekcji dla wskazanych 

przez Zamawiającego użytkowników w/w sprzętu 

Tak  

7. 

Przeglądy gwarancyjne i okresowe w okresie trwania 

gwarancji łącznie z wymianą części eksploatacyjnych 

zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z 

wymogami producenta) w cenie oferty 

Tak  

8. 
Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 

w 2017 lub 2018 roku. 

Tak 
 

 

Powyższe parametry stanowią wymagania , których spełnienie jest konieczne. 
 
Zestawienie wymagań dla oceny Kryterium Gwarancja i opieka pogwarancyjna 

Gwarancja i opieka serwisowa 

lp wymaganie Tak  Sposób oceny 

2. Gwarancja minimum 24 miesięcy podać 

 
 24 miesiące - 0 pkt 

za każdy 

dodatkowy miesiąc 

>24 miesiące - 1pkt 

3. Pogwarancyjna opieka serwisowa 

(POS) co najmniej przez 1 rok ( 12 

miesięcy)  po upływie okresu 

gwarancji,   

obejmująca, wymianę materiałów i 

części eksploatacyjnych zalecanych 

do wymiany przez producenta, 

wykonywanie napraw, kalibracji i 

konserwacji urządzenia, 

wykonywanie okresowych 

przeglądów, aktualizacja 

oprogramowania (jeśli dotyczy) 

 

Podać  

TAK lub NIE  

 

 

 

Nie  - 0 pkt 

Tak -  10pkt. 

 
 

……………………….. 

Data i podpis Wykonawcy 

 


