‘
Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
A) Zakup kolonoskopu do pracowni endoskopii w Wolbromiu
Dane podstawowe
Kolonoskop (pełna nazwa)
Oferent (pełna nazwa)
Producent

Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Opis wymaganych parametrów
Parametr wymagany
aparatu USG
oraz punktacja
Parametry techniczne
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
i nierekondycjonowane w żadnym
stopniu, z najnowszym, uaktualnionym
oprogramowaniem firmowym.
Rok produkcji: 2018.
Pełna kompatybilność z posiadanym
procesorem serii CV-170.
Obrazowanie w standardzie HDTV.
Obrazowanie w wąskim paśmie światła.
Min. 140 st. kąt obserwacji.
Kierunek widzenia: na wprost.
Min. głębia ostrości od 3 do 100 mm.

Maks. 13 mm średnicy zewnętrznej
wziernika.

Maks. 13 mm średnicy zewnętrznej
końcówki endoskopu.

Min. 3,7 mm średnicy wewnętrznej
kanału roboczego.
Min. 1600 mm długości roboczej.
Min. 180 st. kąt zagięcia końcówki
góra – dół.
Min. 160 st. kąt zagięcia końcówki
prawo – lewo.
Możliwość regulacji sztywności sondy.
Końcówka sondy składająca się z:
- dyszy wodno-powietrznej,
- soczewki światłowodu,
- soczewki obiektywu,
- wylotu kanału biopsyjnego,
- pomocniczego kanału doprowadzającego
wodę.
Funkcja spłukiwania pola obserwacji.

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szerszy zakres głębi
ostrości = 10 pkt.
Tak
Średnica mniejsza niż
13 mm = 5 pkt.
Tak
Średnica mniejsza niż
13 mm = 5 pkt.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Parametr oferowany

17.
18.

Widoczne wysunięcie narzędzia
na min. 5 mm.
Długość całkowita 2000 mm
(dopuszcza się +/- 10 mm).

Tak
Tak

Gwarancja i serwis
19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

Min. 24 miesiące gwarancji na kompletny
produkt, bez limitu czasu pracy (wyklucza
się możliwość oferowania ubezpieczenia).

Paszport techniczny.
Bezpłatne obowiązkowe przeglądy według
zaleceń producenta w okresie
gwarancyjnym wymagane dla dobrej
i bezpiecznej pracy sprzętu, wraz
z zestawami serwisowymi, wymianą części
zamiennych które uległy naturalnemu
zużyciu podczas eksploatacji zgodnej
z przeznaczeniem urządzenia oraz
1 przegląd w ostatnim miesiącu przed
upływem okresu gwarancji.
Maks. 24 godziny na odpowiedź serwisu
na zgłoszenie usterki w okresie
gwarancyjnym.
Maks. 5 dni na usunięcie usterki.
W okresie gwarancyjnym, w przypadku
gdy czas naprawy przekroczy 5 dni
dostarczone zostanie na koszt
Wykonawcy urządzenie zastępcze
o podobnych parametrach, takiego
samego typu, na czas trwania naprawy.
Wszelkie koszty transportu związane
z naprawą (transport krajowy
i zagraniczny, ubezpieczenie, opłaty celne,
skarbowe lub inne) w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca.
Przedłużenie okresu gwarancji
o każdorazowy czas postoju sprzętu
powyżej 24 godzin tj. od momentu
zgłoszenia do momentu zakończenia
usterki.
W przypadku trzykrotnej naprawy
gwarancyjnej wymiana kompletnego
urządzenia na fabrycznie nowe.
Szkolenie po dokonaniu instalacji
urządzenia.
Instrukcja obsługi w języku polskim,
w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Tak
Gwarancja powyżej
24 miesięcy = 20 pkt.
Okres gwarancji
podawany wyłącznie
w miesiącach.
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

