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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/33/2015 - formularz cenowy przedmiotu 
zamówienia 

 

 

Lp. Nazwa j.m Ilość Cena jedn. 
netto 

Cena 
Jedn.  
brutto 

Warto ść 
netto 

Stawka 
Vat 

Warto ść  
Brutto 

Producent 

1. Bronochofiberoskop Szt. 1       

                                                                                                                                                   Razem: 

 

 

 
DANE OGÓLNE 
NAZWA..................................................................................................................................................... 
TYP/ MODEL ..............................................NA KATALOGOWY....................................................... 
ROK PRODUKCJI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRO DUKCJI....................................... 
KRAJ PRODUKCJI..................... WYKONAWCA /PRODUCENT................................................... 
 
 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH  

 
L.p. Parametry 

 
Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1. Bronchofiberoskop fabrycznie nowy, nie używany, nie 
rekondycjonowany, wyklucza sie aparat demo  
Rok produkcji 2015. 

TAK  

2. Bronchofiberoskop z możliwością podłączenia do 
posiadanego przez Zamawiającego zewnętrznego 
stacjonarnego źródła światła Pentax LH-150 sn 
EA01634, oraz Kamery endoskopowej Pentax 
lub zaoferowanie w zestawie źródła światła o mocy min 
150 W oraz głowicy do posiadanej kamery 
endoskopowej MSV-2010 

TAK  

3. Współpraca z posiadanym systemem archiwizacji 
obrazów endoskopowych EndoVaris 

TAK  

4. Pełna współpraca z posiadaną myjnią-dezynfektorem 
Merit 9000 sn MTD1009255 

TAK  

5. Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego 
testerem szczelności endoskopów typu SHA-P2 
lub zaoferowanie w zestawie kompatybilnego testera 
szczelności 

TAK  

6. Pole widzenia Min. 120 o TAK  

7. Minimalne wychylenia końcówki roboczej  
góra -180o, dół – 130o 

TAK  

8. Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej max 6,2 mm; TAK  
9. Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max 6,2 mm TAK  
10. Głębia ostrości min. 3-50 mm TAK  
11. Średnica kanału instrumentalnego min 3,0 mm TAK  
12. Długość robocza min. 600 mm TAK  
13. Wejście do kanału instrumentalnego typu Luer TAK  
14. Przyłącze ssaka zamontowane na stałe TAK  
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L.p. Parametry 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

15. Kierunek patrzenia 0 o TAK  
16. Korekcja ostrości obrazu TAK  
17. Możliwość mycia ręcznego i automatycznego w 

środkach chemicznych min 5 różnych producentów 
(detergent, dezynfektant)  

TAK  

18. Obrotowe przyłączę redukujące ryzyko uszkodzenia 

światłowodu z rotacją o 360 stopni 

TAK  

19. Podłączenie do źródła światła za pomocą jednego 

konektora 

TAK  

20. Możliwość sterylizacji gazowej ETO TAK  

21. Posiadanie certyfikatów dopuszczających do 
stosowania – dołączyć do oferty 

TAK  

22. Walizka transportowa TAK  
23. Wyposażenie: 

• Kleszcze biopsyjne owalne bez igły 
wielorazowe o średnicy max 2,2mm – 6 szt 

• Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – 1 szt 
• Olejek lniany do optyki aparatu – 1 szt 
• Zawór ssący wielorazowy – 1 szt 
• Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 2 kpl 
• Komplet wielorazowych zaworów wlotowych 

kanału biopsyjnego (min 10szt) 
• Szczotka czyszcząca kanał roboczy 

wielorazowa – 1 szt 
• Szczotka czyszcząca złącze ssaka i kanału 

ssącego wielorazowa – 1 szt 
• Szczotka czyszcząca gniazdo zaworu i zawór 

ssący wielorazowa – 1 szt 
• Adapter do mycia ręcznego aparaty 
• Komplet adapterów do mycia automatycznego 

w posiadanej myjni endoskopowej 

TAK  

24. Bezpłatne dostarczenie i uruchomienie urządzenia, 
przeszkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie 
Zamawiającego 

TAK  

25. Gwarancja 24 miesiące wraz z EndoCasco TAK  
26. Dostawca gwarantuje kompletność urządzenia oraz jego 

działanie bez dodatkowych zakupów 
TAK  

27. Autoryzowany serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na 
terenie Polski 

TAK  

28. Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z 
aparatem 

TAK  

29. Zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy TAK  

 
Uwaga: 
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1.Materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub ich kserokopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem. 

2. Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych 

produktowych producenta. 

3. Powyżej wymienione parametry graniczne stanowią wymagania minimalne, każdy wykonawca 

może zaproponować aparat o parametrach wyższych. 

4. Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Brak opisu będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 

 
Ponadto oświadczam: 

1. Oferowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych 

zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi). 

2. Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami 

technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski. 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….dnia……………………………………….….     
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli) 
 
 


