
Dodatek nr 5 do SIWZ - wymagane parametry techniczne sprzętu  
Przedmiot zamówienia dotyczy GRUPA I: Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy 
kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu EPK-100p. 
Producent:       Model / typ: 

Lp Opis parametru 
Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

 Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy - 1 szt                      

1 Średnica kanału roboczego –  2,8 mm TAK/podać  

2 Średnica zewnętrzna wziernika – max 9,8 mm TAK/podać  

3 Długość robocza sądy wziernikowej min 1030-1060 mm TAK/podać  

4 Obrotowe przyłącze do procesora TAK  

5 Kąt obserwacji – min 140° TAK/podać  

6 Głębia ostrości min 4 -100 mm TAK/podać  

7 Przetwornik CCD HD – Kolor  TAK  

8 

Kąty wygięć końcówki:     min    góra:   2100 

                                            ,,     dół:     1200 

                                            ,,     lewo:   1200 

                                            ,,     prawo: 1200 

TAK/podać 

 

9 
Możliwość sterowania funkcjami wideoprocesora przy 
pomocy przycisku na uchwycie endoskopu 

TAK 
 

10 Wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji TAK  

11 Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor TAK  

 
Dodatkowy kanał wodny ułatwiający spłukiwanie pola 
obserwacji 

TAK  

12 Inne wymagania 

13 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2016 gotowe do 
użycia 

TAK  

14 Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim TAK  

15 
Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym /maksymalnie 48 godz. – podać/ 

TAK  

16 
Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
pogwarancyjnym /maksymalnie 72 godz. – podać/ 

TAK  

17 Serwisant Podać  

18 
W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego 
(powyżej 3 dni) zapewnić urządzenie o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK 
 

19 Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia TAK  

20 Okres gwarancji min 24 miesiące TAK/podać  

UWAGA: 

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do 
tabeli. 

2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

................................................................ 

Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta 



Przedmiot zamówienia dotyczy GRUPA II: Wideokolonoskop kompatybilny z posiadanym 
przez Zamawiającego procesorem obrazu EPK-100p. 
Producent:       Model / typ: 

Lp Opis parametru 
Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

 Wideokolonoskop – 1 szt 

1 Średnica kanału roboczego – min 3,8 mm TAK/podać  

2 Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,2 mm TAK/podać  

3 Przetwornik CCD HD – Kolor  TAK  

4 Kąt obserwacji – min 140° TAK/podać  

5 Głębia ostrości 3-100 mm TAK/podać  

6 Długość robocza min 1500 mm TAK/podać  

7 

Kąty wygięć końcówki:   min      góra:    1800 

                                          ,,       dół:      1800 

                                          ,,       lewo:   1600 

                                          ,,       prawo: 1600 

TAK/podać 

 

8 Wyostrzenie obrazu w min 3 stopniach TAK/podać  

9 
Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na głowicy 
endoskopu (możliwość sterowania urządzeniami 
zewnętrznymi) min 3 

TAK/podać 
 

10 Wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji TAK  

11 
Dodatkowy kanał wodny ułatwiający spłukiwanie pola 
obserwacji 

TAK  

 Inne wymagania 

12 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2016 gotowe do 
użycia 

TAK  

13 Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim TAK  

14 
Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym /maksymalnie 48 godz. –podać/ 

TAK  

15 
Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
pogwarancyjnym /maksymalnie 72 godz. –podać/ 

TAK  

16 Serwisant Podać  

17 
W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego 
(powyżej 3 dni) zapewnić urządzenie o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK 
 

18 Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia TAK  

19 Okres gwarancji min 24 miesiące TAK/podać  

UWAGA: 

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do 
tabeli. 

2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

................................................................ 

Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta 


