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załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/67/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Zadanie 3 Zestaw Histeroskopowy 

 

Lp Nazwa jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Zestaw Histeroskopowy kpl. 1       

                                                                                                                                                                                  Razem: 

 

 

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
 

.........................,dnia  ........................                                                        ............................................................. 

(podpis osoby – osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                      do składania oświadczeń woli 

                                                                                                                                                                              wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/67/2013  

 

DANE OGÓLNE 

NAZWA..................................................................................................................................................... 

TYP/ MODEL ..............................................NA KATALOGOWY....................................................... 

ROK PRODUKCJI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI....................................... 

KRAJ PRODUKCJI..................... WYKONAWCA /PRODUCENT................................................... 

 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH 

 

Zadanie 3 Zestaw Histeroskopowy 
 

Lp. Parametr / warunek 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1 Pompa ssąco – płucząca – szt. 1 TAK  

2 Pompa przeznaczona do płukania i odsysania podczas operacji histeroskopowych 

 i laparoskopowych 
TAK 

 

3 Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej  TAK  

4 Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej TAK  

5 Zakres regulacji ciśnienia płukania: 

Histeroskopia:   0-200 mmHg 

Laparoskopia:   0-400 mmHg 

TAK 

 

6 Zakres regulacji przepływu: 

Histeroskopia:   0-500 ml/min 

Laparoskopia:   0-1000 ml/min 

TAK 

 

7 Zakres regulacji ciśnienia odsysania: 

Histeroskopia:   0- (-) 0,5 bar 

Laparoskopia:   0- (-) 0,8 bar 

TAK 

 

8 Automatyczny dobór zakresów parametrów płukania w zależności od drenów TAK  

9 Wyświetlacz słupkowy wartości ciśnienia zadanego oraz mierzonego płukania TAK  

10 Wyświetlacz słupkowy wartości ciśnienia zadanego oraz mierzonego odsysania TAK  
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

11 Wyświetlacz słupkowy zadanej oraz mierzonej prędkości przepływu płynu TAK  

12 Alarmy przekroczenia wartości zadanych TAK  

13 Interfejs do komunikacji pomiędzy urządzeniami TAK  

14 Dreny do płukania sterylne – 10 szt. TAK  

15 Monitor LCD 19" – szt.1 ,  

jasnośc 300, Kontrast 3000:1, Rozdzielczość 1280x1024, D-sub, DVI-D, S-Video 

dopuszcza się oferowanie monitora niemedycznego 

TAK 

 

15 Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 180 cm TAK  

 Mobilny wózek aparaturowy – szt.1 na czterech antystatycznych, podwójnych 

kółkach, dwa kółka wyposażone w blokadę ,jedna szuflada zamykana na kluczyk 

Moduł zasilający, z listwą z dwunastoma gniazdkami i dwunastoma przyłączami 

uziemiającymi 

TAK 

 

16 Histeroskop kompaktowy jednoczęściowy z kanałem płuczącym (tj. optyka 

wykorzystująca soczewki wałeczkowe ze zintegrowanym kanałem płuczącym z 

kranikiem, okular prosty), rozmiar 2,9 mm, kąt patrzenia 30 st., długość 24 cm, o 

konstrukcji umożliwiającej niezależną pracę bez płaszcza zewnętrznego jak również z 

nakładanym płaszczem zewnętrznym z możliwością zamocowania w dwóch 

pozycjach: aktywnej oraz pasywnej - 1szt. 

TAK 

 

17 Płaszcz zewnętrzny o rozmiarze 3,7 mm, dł. 18 cm, z przyłączem ssącym z kranikiem, 

kompatybilny z histeroskopem kompaktowym, zapewniający uzyskanie przepływu 

ciągłego, mocowanie płaszcza na histeroskopie kompaktowym w dwóch pozycjach: 

aktywnej oraz pasywnej - 1 szt. 

TAK 

 

18 Płaszcz zewnętrzny o rozmiarze 4,4 mm, dł. 16 cm, z przyłączem ssącym z kranikiem 

oraz kanałem instrumentowym dla instrumentów 5 Fr., kompatybilny z histeroskopem 

kompaktowym, mocowanie płaszcza na histeroskopie kompaktowym w dwóch 

pozycjach: aktywnej oraz pasywnej - 1 szt. 

TAK 

 

19 Kleszcze chwytająco – biopsyjne, dwie bransze ruchome, śr. 5 Fr., dł. 34 cm - 1 szt. TAK  

20 Nożyczki ostro zakończone, jedno ostrze ruchoma, śr. 5 Fr., dł. 34 cm - 1 szt. TAK  

21 Kulociąg, dwie bransze ruchome, śr. 5 Fr., dł. 34 cm - 1 szt. TAK  

22 Elektroda  bipolarna haczykowata, śr. 5 Fr., dł. 36 cm - 1 szt. TAK  

23 Przewód w.cz. bipolarny – 1 szt. TAK  
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

24 Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, jedno 

poziomowy, z silikonowymi taśmami do zamocowania instrumentów - szt. 1 
TAK 

 

 

 

 

UWAGA: 

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE". 

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji 

potwierdzającej spełnienia parametru granicznego. 
 

 

 

 

...........................dnia............................                                                                        ...........................................................
                 (podpis osoby – osób uprawnionych   

                               do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną) 

 

 


