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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZGORZELEC

Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonych odpowiedzi z dnia z4'oB'zoLB' pismo znak:

ĐzPt31Żľ#:;|.ä'Í:'ľ't]xfl Ti1ľ,91 ,,Zamawiający dodaje pkt' 23 w pakiecie nr 3 o treści:

,Jeden rodzaj ŕękojeści do Ľk9tyňiJi;i"ŕ';jípoa 
ŕonťrolą apara!1 mammograficznego i

USG,,. Wymó!: ŤłŘ", wINNo. BY'ä;żä;['äjä;y ňdajd pia' 23 w pakiecie nr 3 w

systemie biópsji pŕózniowe5 - mańńotom - isztł'áiá"'hir nr 3do slwz) o treści:

Jeden rodzaj rękojeści oo"_*[ó1v*""1" ' 
ňlopšji pod kontrolą aparatu

mammo'raficinego i USG.--Wyń-oii-iir' :-ed.noczäś'nie-zamawiający dokonuje

zmiany załącznika nr 3 !9 slw!'ř'zakresie Paki;iu nr 3' który stanowi załącznik

b) j;r:il:ä'.?;ffii:Ę31á, 
"zu'u*iający 

wymaga oprogramowa1la [jelvku 
polskim",

WINNo BYć:',,Zamawiający wymäba op.o9."ň'oűania_ Ľ_.-j-ęľku 
polskim'

Zamawiający dodaje pkt. 8 w pariécie ńr e w- części oprogramowanie (załącznik nr

3 do SIZW) o treści: ,,zamawia5ąGy wymag".opiog.ámowania w języku polskim'

Wymóg: ĺÁr'. Jednocześĺ"'ŹJňä*iäiąď oo.iĺon'u5e zmiany załącznika nr 3 do

slwz w zakresie Pakietu n. e, ňä.ř'i",łä'ŕi 'ałącinír 
do niniôjszej odpowiedzi"'

c) odpowiedŹ na pytanie 95 j1t ,,Zamáwiający Wymaga integracji stanowiska obrazowo -
opisowego z śystemem. |Is posiadanym 'prrur'- 

Zamjwiającego"' WINNo BYc:

,.Za mawiający wyma ga- i nteg ra:ř" ł;;$i sŕa 
-ourazowo 

- opisowego z syste me m

RIS posi ada nym przez Za mawiająceg o.fi rmy PIx-! L 

"'
d)odpowiedźnapytanie9].-i:.'ll,,zámawiaiący\^ľTagapodłączeniastacjidoposiadanych

systemów PAcś/RIs.",.wINNo 
";łć; ;?ä;;'*í"ąóř fumäga podłączenia stacji do

posiadanychsystemó,.Ę*::F^;'i"ją""goĘi!'nimyÁarł/RIsfirmyPIXEL.
Zamawiający dodaje pkt. 1ł5-iv;;i;iäiě-;i r ĺ'áłáánik n' l -19_slwz) 

o treści:

,,Zamawiający výyma'9-integíacii'iänowiska ourazöwo - opisowego z systemem

PAcs firmy AGFA / RIs ĺ..v_říxÉ-i-pô"ua"nyá-l' p''"' Zaňawiającego. Wymóg:

TAK
JednocześnieZamawiającydokonujezmiany.załącznikal..3.9,oslwzwzakresie
Pakietu "''i, 

kteł;t"ńo*i '"łäě'ńir 
do niniéiszej odpowiedzi"'

e) odpowiedź na pytanie roz. i1tl',,žgłi^"_i 
oapowieazíą ni ros Zamawiający wymaga albo

sytemu , ,uňolá*uňi.ń o"t"rtoíJjl;;pŕń äwóch koiumnach podłogowych' albo systemu

z lampą wiszącą o Wyma'anň, p;ő"äiract'' p-osiczególnych składowych systemu' i

jednocześnie wyjaśnia, ze sysťeń l- lu.pą wisżąą 
-ńrísi 

śię wspierać na niezależnej
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konstrukcji opaftej o ściany nośne lub podłogę." wINNo BYćl ,,lgodnie z odpowiedzią nr

1o5 zamaüĺiający *yńaga aluo iyteňu z zamocowaniem detektora i lampy na

dwóch kotumnach póołoóo*ych, álbo systemu z tampą wiszącą o wymaganych
paľametrach poszczegó!ňych'sŕłaaowyclr systemu, i jednocześnie wyjaśnia, że

śystem z lamią wisz{cą musi się wspierać na niezależnej konstrukcji opaftej o

śc|any nośne lub podłogę.
zamáľia;ący zmienia opis pkt VI pakietu nr 2 (załącznik nr 3 do sIWz)' któ'T
otrzymujä'bŁmienie: stätyw do zdjęć odległościowyc! (tylko dla systemu z lampą

wisz-ąę). System z lampá wiszącą musi się wspierać na niezależnej konstľukcji
opaftej o ściany nośne lub podłogę.
Jednocześnie Zamawiającv doľonuje zmiany załącznika nr 3 do slwz w zakresie
Pakietu nr 2, który stanowi załącznlk do niniejszej odpowiedzi."

Zmienione dokumenĘ Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej

www.spzoz.zgorzelec.Pl.

Zamawiający infoľmuie, że dokonuje zmiany ogłoszenia_o^zamówieniu oraz SIWZ i dokonuje zmiany

terminu składania ofert i otwarcia ofeft z ańia ir.og.z018r. na dzień 12.09.2o18r. Godziny otwarcia

i składania ofeft pozostają bez zmian.
Jednocześnie zamawiáiäł lnĺo.lnuje, że w dniu 27.o8.2o18r. zostało pľzekazane do publikacji

ogłoszenie o sprostowaniu-ogłoszenia Urzędowi Pubtikacji Unii Europejskiej'

poważaniem

st

SP cs
t1 pul)/ri. j

Jabkńdd

otrzymują:
1) strona internetowa
3) ala

PRoszĘ o PoTWIERDZENIE oTRZYMANIA NINIEJSZEGo PISMA NA e-mai!
zam.ou b!@spzoz.zgorzelec.P!

lť8'

Sprawę prowadzi Radosław Jabłoński; e_mai I : zam, publ @sp zoz.zgorzelec'Pl
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Znak spľawyz 30/ZP /2018

(zMIANA NR 2) KOLOREM NTEBTESKIM ZAZNACZONO ZMTANY NANTESIONEPRZEZ
zAMAWlAJĄcEGo z DNlA 24.08.2018R.

(zMIANA NR 2_SPROSTOWANIE) KOLOREM NtEBtESKTM ZAZNACZONO ZMIANY NANIESIONEPRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGo z DNlA 27.08.2018R.

Załącznik nr 3 do SIWZ

FoRMULARZ oPls PRZEDMloTU zAMóWlENIA
PAKIET NR 1

Zamawiaiacy dopuszcza rozwiazania równoważne w przvpadkach określaiacvch danv parametr
przedmiotu zamówĺenia przez odniesienie. m.in.. do norm. europeiskich ocen technicznvch. aprobat.

specvfikaciitechnicznych i svstemów referencii technicznvch. o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.

3 PZP,

Przedmiot zamóWienia - fabrycznie nowy
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną

odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

PARAMETRY GRANICZNE
Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie
kolumny ,,Parametr oferowany" poprzez wplsanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu

zamówienia będzie również skutkowało odrzucenlem oferty. Niedopuszczalne iest wypełnienie dokumentu
poprzez wpisanie W tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych
parametrów.
Do oferty należy załączyć Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W zAKREslE PUNKTOWANYCH

PARAMETRóW TECHNICZNYCH każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz
parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do S|WZ oraz

zawierający numeľy katalogowe - w oparciu o które została przygotowana oferta.
W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, którvch pozycii opisu przedmiotu zamówienĺa
(Załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy dany zapls - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr
poszczególnej pozycji asortymentowej Pakletu - celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.
Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia -

zawierający opis oraz potwierdzający POZOSTAŁE PARAMETRY (nie pod|egające ocenie) w zakresie wymagań
postawĺonych przez Zamawiającego - należy złożyć na wezwanie Zamawiającego (pkt.7.6.2.L slWz).
W przypadku parametru nie znajdującego się w katalogu/prospekcie/folderze należy przedstawić

oświadczenie o posiadaniu danego parametru przez zaoferowany przedmiot zamówienia (należy dokładnie
określić parametr/parametry, którego oświadczenie dotyczy - (PoWYższE NIE DoTYczY PARAMETRóW
ocENTANYCH!).
Zamawiający dopuszcza złożenie Do OFERTY kataIogu/prospektu/folderu - potwierdzającego spełnienie
WszYsTKlcH wymagań opisanych przez Zamawiającego - w takim wypadku Zamawiający odstąpi od
wezwania Wykonawcy - w zakresie pkt. 7.6.2.1 SIWZ.

RTG telekomando _ íszt.

Model/Tvp urzadzenia Podać
Producent Podać
Krai pochodzenia Podać
Rok produkcii Podać
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Lp opĺs parametrów

Waľunki wymagane,
konieczne do

spełnienia Parametr
granicznv.

Parametry oferowane/
podać zakresy

lub opisać
Zasady oceny (punktacji)

Wvmasania osólne
I. Aparat dopuszczony do obrotu i użytkowania na

tervtorium RP
Tak

2. Uruchomienie aparatu wraz z odbiorami i

dopuszczeniem do użytkowania na koszt i staraniem
wvkonawcv

Tak

Generator Typ i producent
podać

3 Gene rator Wysokoczęstotliwościowy (H F) z

mikroprocesorowym sterowaniem i nadzorem
parametrów ekspozvcii

Tak

4 Moc generatora >65kW
tak, podaĆ

5. Częstotliwość na pięcia a nodowego generatora > 200 kHz
tak, podać

6. Zakres nastaw napięcia radiografii ś40->150kV
tak, podać

7 Minimalna nastawa mAs ś 0,5 mAs
tak, podać

8. Maksymalna nastawa mAs

Maksymalny prąd anodowy

> 800 mAs
tak, podać
> 800 mA
tak, podać

9

10. Minimalna nastawa napięcia fluoroskopii ś50kV
tak, podać

lL. Maksymalna nastawa napięcia fluoroskopii > 110 kV
tak. podać

12. Maksymalny prąd anodowy fluoroskopii ciągłej >8 mA
tak, podać

13 Automatvka radiosrafiĺ AEC ifluoroskopii ABS Tak
L4. Automatyka doboru parametrów ekspozycyjnych kV i

mA lub mAs dla radiografi|, bazująca na parametrach
pochodzacvch z fluoroskopii

Tak

L5. llość programóW anatomicznych radiografiI w języku
polskim

> 250
tak, podać

16. System pomiaru wielkości rentgenowskiej dawki
powierzchniowej DAP z wyświetlaniem jej wartości i
drukowaniem wvników na drukarce lub /i na zdieciu rtg

Tak

T7 Monitor z ekranem dotykowym (,,Touch screen" lub
równoważnym' Za równoważne rozwiązanie
Zamawiający rozumie pulpit dotykowy z wyświetlaniem
parametrów nastaw) do sterowania wszystkich nastaw
parametrów i funkcii generatora

Tak

18 Wspólny (jeden) meniter * ekranem detYkewYm de
jł

iese

wYbranej ezęśei anatemieznej jaka ma zestaé
p+*eb+dała-zamawiaiący usuwa niniejszy wymóg.

Tał++lłe
Zamawiający usuwa

nĺnĺejszy wymóg.

ł€ł--łOŤktr
Nł+-€Ťr€

Zamawiający usuwa
niniejszy wymóg.

a
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*łel€łlŕĘinej+affery €cn z i nte g rewa nei z keli m ate re m

a+atemłłęaejen+a-Zamawiający usuwa nĺniejszy
wymóg.

+ak

Zamawĺający usuwa
ninĺejszy wymóg.

20. Automatyka anody lampy rtg i kołpaka rtg przed
przegrzaniem z wskazywaniem stopnia wykorzystania lub
pozostałości pojemności cieplnei anody

Tak

Lampa, kolpak RTG i kolimator RTG Typ i producent
lampy i kďpaka rtg

tak, podać
2I, Wymiar małego ogniska Ś 0,6 mm

tak, podać

22. Wymiar dużego ognisk śI,2mm
tak, podać

23 Max moc małego ogniska >40kw
tak, podać

24 Max moc duźego ogniska >80kw
tak. podać

25. Synchroniczna szybkość wirowania anody > 9000 obr./min
tak, podać

26. Pojemność cieplna anody lampy rtg, zgodnie z lEC 613
lub równoważną pod kątem wyliczenia pojemności
cieplnej anody.

> 600 kHU
tak, podać

27. Maksymalna szybkość rozpraszania ciepła anody lampy
rtg

> 120 kHU/min
tak, podać

28. Pojemność cieplna kołpaka > 2000 kHU
tak, podać

29. Zabezpieczenie lampy i kołpaka przed przegrzaniem Tak
30. Kolimator wiązki promieniowania z:

- przesłonami prostokątnymi ustaWianymi ręcznie I

automatycznie do wybranego pola panelu detektora
DRF

- komorą pomiarową dawki DAP,
- automatyką doboru filtrów dodatkowych Cu lub Cu iAl

Tak, podać

31. Kąt obrotu kolimatora > 145"
tak' podać

32. Motorowy obrót kolimatora Tak / Nie Tak - 1 pkt.

Nie - 0 pkt.

33 świetlne rzutowanie pola ekspozycji rtg przez kolimator Tak
Uniwersalny stót (ścianka) dĺagnostyczny (-a) klasy
TETEKOMANDO ze zintegrowanym (wbudowanym) na
stałe pane|em detektořa DRF

Typ i producent
tak, podać

3Ą' Zakres pochylenia ścianki (stołu) Ś -90"do >+90"

tak, podać

35. Szybkość pochylania ścianki > 4,5" /s
tak, podać

36 Płynna, od 0'ls do maksymalnej, (nie skokowa) zmiana
szybkości pochylania ścianki - jeśli ,,Tak" podać zakres
zmiany szybkości

Tak / Nie Tak - 1 pkt.
Nie - 0 pkt.

37 jednostronnie podparty płaski blat stołu (płyta pacjenta)
lub blat podparty w dwóch punktach.

Tak

38. Wymiary blatu stołu (płyty pacjenta) > 65x210 cm

3
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tak' oodać
39. Przezierne dla promieniowania rtg wymiary płyty

pacjenta
> 50x200 cm
tak, podać

40. Minimalna wysokość blatu stołu od podłogi w poziomej
pozycji stołu

ś50cm
tak, podaĆ

41 Płynnie regulowana zmiana wysokości blatu stołu od
podłogi realizowana przv pomocv silnika elektrvcznego

>50cm
tak, podać

42 M inima lna odległość powierzchni wejściowej detektora
od podłogi w poziomej pozycji stołu

ś 42cm
tak, podać

43. Minimalne oddalenie środka panelu z detektorem rtg
DRF rtg od podłoei w pionowei +90" lub _90' pozvcii stołu

ś50cm
tak, podać

poniżej 46 cm - 1 pkt
od 46 do 50 - 0 pkt.

44. Ruch kolumny wzdłuż blatu stołu > 165 cm
tak, oodać

45 Wzdłużny ruch kolumny z kołpakiem rtg i synchroniczny
wzdłużny ruch panelu detektora rtg DRF, inaczej
wzdłużny ruch promienia centralnego wiązki rtg
prostopadły do blatu stołu (płyty pacjenta) w poziomej i

pionowej pozvcii stołu

> l-58 cm powyżej 164 cm - 1 pkt.
od 158 do 164 cm - 0 pkt.

46. Minimalna odległość ognisko-detektor FDD ustaWiana
silnikiem elektrvcznvm

Ś 115 cm poniżej 10L cm _ 1 pkt.
od 101 do 115 cm - 0 pkt.

47 Ma ksymalna od ległość ognisko_detektor FDD ustawia na
silnikiem elektrycznvm

> 180 cm powyżej 199-1pkt.
od 180 do 199 cm - 0 pkt

48 Jeden raster przeciwrozproszeniowy z
autoogniskowaniem lub dwa automatycznie zmieniane
rastry przeciwrozproszeniowe dostosowany (-e) do
zmia ny gra nicznych wa rtości odległości ognisko-
detektor FDD

Tak, podać

49. Raster przeciWrozproszeniowy usuWany ręcznie lub
motorowo z pola ekspozycji rtg, dla diagnostyki
pediatrycznej

Tak, podaĆ

50 Gęstość kratki przeciwrozproszeniowej >70 l/cm
tak' podać

51. l lość nieza leżnych, motorowych, realizowanych za
pomocą silnika elektrycznego, ruchów elementów stołu
(pochylanie / podnoszenie stołu, ruch poprzeczny blatu
lub ruch poprzeczny kołpaka, ruch wzdłużny kolumny,
ruch wzdłużny detektora, zmiana FDD, obrót kolimatora i

inne)

> 3 Podać ruchy

tak, podać

pewyzqs-łeę**
€d€łe4-€ŤkŁ

Zamawiający usuwa
ninĺejszy wymóg'

52. ĄgtoPńaĘ€zfl€Ťezyejenewanie się eleme ntéw stełu
diagnestyeznege (stełu; kelumnY' kełpaka rtg' detektera;

p+egřafi+e_aĺ€+€mł€znym. Zamawiająry usuwa
ninĺejszy wymóg.

+ał-Éľ+e
Zamawĺający usuwa

niniejszy wymóg'

Tał--lOŤłŁ
Nłe--€Ťr<Ł

Zamawiający usuwa
nínĺejszy wymóg.

53 Ruch poprzeczny blatu stołu (płyty pacjenta) lub kołpaka
rtg lub detektora DRF.

>30cm
tak' oodaĆ

powyżej 79 cm - 1 pkt.
od 30 do 79 - 0 pkt.

54. odległość górnej strony blat stołu od powierzchni panelu
detektora rtg

< 125 mm
tak, podać

55. Ma ksymaIne dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta
(waga pacjenta) bez ograniczenia ruchów

> 180 kg

tak' podać
56. Kąty projekcji skośnych we wzdłużnym kierunku blatu

stołu realizowane pochylaniem kołpaka rtg a nie
pochylaniem kolumny

> r40"
tak, podać

p€łvYźej-+44_+eŤkŁ
od-*4ead€+44g-€ŤkŁ

Zamawiający usuwa
niniejszy wvmóg

57 Projekcje skośne w poprzecznym kierunku blatu stołu Tak / Nie Tak - 1 pkt.
Nie - 0 pkt.
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58. Ustawianie panelu z detektorem rtg DRF nad blatem
stołu

Tak / Nie Tak - 1 pkt.

Nie - 0 pkt,

59. Ruch poprzeczny panelu z detektorem rtg DRF i

synchroniczny z nim ruch poprzeczny kołpaka rtg
Tak / Nie Tak - 1 pkt.

Nie - 0 pkt.

60. Ustawianie panelu z detektorem rtg DRF prostopadle do
i na zewnątrz długiego boku blatu stołu i synchroniczny z

nim obrót oraz ruch kołpaka rtg na kolumnie dla projekcj

bocznych pacjenta leżącego na blacie stołu W poziomej
pozvcji stołu

Tak / Nie Tak - 1 pkt.

Nie - 0 pkt.

6r. Projekcje boczne od stóp do głowy pacjenta leżącego na

blacie stołu w poziomej pozycji stolu , bez potrzeby

obrotu pacienta na blacie

Tak / Nie Tak - 1 pkt.

Nie - 0 pkt.

62. Ustawianie panelu z detektorem rtg DRF na zewnątrz,
równolegle i wzdłuż długiego boku blatu stołu i
synchroniczny z nim ruch poprzeczny i wzdłużny kołpaka
rtg dla projekcji anatomii pacjenta opartej bezpośrednio
o panel z detektorem rtg DRF ustawiony w pozycji
pionowej i poziomej stolu lub dodatkowy, niezależny
stojak płucny wraz z dodatkowym detektorem DR po Wl-
Fl, obsługiwany przez oferowany w pozycji Vl system
obrazowania, cvfrowei obróbki i archiwizacji obrazów.

Tak

63 Badania pacjenta leżącego na wózku transportowym z

użyciem panelu z detektorem rtg DRF

Tak

64. Współczynnik pochłaniania promieniowania (ekwiwalent

mm Al) przez płVte pacienta przv 100 kV
ś 0,9 mm Al,
tak, podać

Poniżej 0,7mm Al. - lpkt
pozostałe - 0 pkt

6s Stopień pacjenta ryglowany do blatu w części stóp lub / i

głoWV pacjenta
Tak

66 Tomografia liniowa (planigrafia) :

t' kąty (podać wartości)
2. czasy ekspozycji dla każdego kąta

3. zakres zmiany warstwy tomograficznej:
4. wskaźnik świetlny (laserowy) rzutujący na ciele

pacjenta wysokość zadanej Warstwy tomograficznej
lub wyświetlacz cyfrowy na pulpicie w sterowni
wskazuiacv iei oddalenie od blatu pacienta

Tak, podać
1. >3
2.> t

3'ś10->250mm
4. Tak,

67 Komora AEC z półprzewodnikowymi polami
pomiarowvmi w ilości:

>3
tak, podać

68. Wyzwalanie fluoroskopii oraz radiografii ze sterowni oraz
w pomieszczeniu badań.

Tak

69. Korekta paralaksy panelu detektora rtg na dla projekcji

skośnych realizowa na silnikami elektrycznymi
przesuwającymi niezależnie źródło promieniowania rtg i

panel detektora rtg DRF

Tak

70. Pozycjonowanie ścianki przez sterowanie ruchów z

konsoli w sterowni oraz niektórych ruchów z pulpitu na

ściance lub z mobilnej konsoli w pomieszczeniu badań

Tak

7I Płaski, dynamiczny panel z detektorem rtg do
bezpośredniej cyfrowej radiografii i fluoroskopii cyfrowej
DRF

Tak

72 Wymiar powierzchni aktywnej pola obrazowego
detektora

> 420 x425 mm w
każdym z wymiarów

tak, podać

73 WielkośĆ pojedynczego pĺksela detektora ś 150 pm
tak, podać

74. Matryca detektora [piksele = pix] > 2840 x 2870pix
tak, podać

5
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75 Rozdzielczość ž 3,2 pl/mm
tak, podać

76 Współczynnik przetwarzania promieniowania rtg DQE

dla 0 lub 0,05 lub 0,1 pllmm
>65%

tak, podać

77 Chłodzenie poWietrzem Tak

Detektor cvfrowv tvpu WiFĺ
78. Przenośny, płaski detektor wykonany w technologii aSi

(amorficzny krzem) o wymiarach klasycznej kasety rtg
Tak

79 Detektor ze scyntylatorem Csl (jodek jezu) Tak

80. Detektor typu bezprzewodowego - WiFi z możliwością
pracv przewodowei

Tak

81 Wielkość piksela ś J.48 pm
tak, podać

82 Rozdzielczość detektora > 2400x2880 pixel
tak, podać

83 Rozmiar matrycy detektora DR - obszar aktywny
detektora

>35x43cm
tak' podać

84. Współczynnik DQE >65%
tak, podać

85 Akwizycja obrazu A/D > 14 bit
tak, podać

86. Sta nda rdowa graniczna rozdzielczość > 3,4 pl/mm
tak, podać

87 Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji - podgląd na

konsoli technika
Czas wyświetlenia zdjęcia w pełnej rozdzielczości na

konsoli technika

ś2s
tak, podać

88 ś 6s
tak, podać

89 Waga detektora < 3,9 kg
tak, podać

90 Ładowarka baterii i dodatkowa bateria, (w komplecie
dwie baterie)

Tak

91 Baterie litowo - ionowe Tak

92 Konsola sterowania z oprogramowaniem Tak

Zarządzania bazą danych informatycznych i obrazowych
pacientów

Tak

94 Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na

stanowisku i czerpanie z listv z roboczej badań RlS

Tak

95 Prezentacja przeglądowego i w pełnej rozdzielczości
obrazu radiografii

Tak

96 Procesy i procedury przetwarzania obrazu po badaniu
Pojedyncze wyświetlanego obrazu'
Prezentacja kilku obrazów radiografii
Bieżące automatyczne przetwarzanie z lokalnie
cptymalizowanym kontrastem i ostrością obrazu
Powiększenie obrazu
Regu lacja pa rametrów okna
0brót obrazu
Dodawa nie komenta rzy tekstowych bezpośrednio na

cbrazie
Drukowanie obrazów na zewnątrz

Tak

System obrazowania, cyf rowej obróbki i archiwizacji
obrazów

Typ i producent
Tak, podać

97 Monitor sterowania systemu obrazowania i cyfrowej
obróbki i archiwizacji obrazów zintegrowany monitorem
nastaw parametrów generatora i wvboru pozycji

Tak

6
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uniwersalnej ścianki diagnostycznej oraz z pulpitem

pozycjonowania tej ścianki klasy TELEKoMANDo lub 2

oddzielne, niezintegrowane monitory do sterowania
systemem obrazowania oraz nastawami i ruchami
ścia nki'

98. llość wybieranych wielkości pola obrazowego detektora
rtg

> 3, tak, podać
wymiary podać w

cm

99 Ska la głębi sza rości a kwizycji (pozyska nia, digita lizacji)

obrazuz detektora przez system obrazowania (nie skala

głębi szarości w pamięci systemu obrazowania dla
poiedvnczego zdiecia radiograf icznego).

> 16 bit
tak, podać

100 Ma ksyma lna szybkość akwizycji obrazów f luoroskopii
ciągłej lub fluoroskopii impulsowej zastępującej
fluoroskopie ciagłą

>20 obr./s
tak, podać

101 Maksymalna szybkość a kwizycji obrazów f luoroskopii
impulsowej

> 12 obr./s tak,
podaĆ

102 Maksymalna szybkość akwizycji obrazów w seryjnej
radiografii cyfrowej dla pełnego pola obrazowego
detektora >420x 425 mm

> 6 obr./s
tak, podać

103. Pojedyncze zdjęcia cyfrowe dla pełnego pola

o brazowego > 420x425 m m w matrycy > 2840x287 0 pix
Tak

104. Liczba możliwych do wyboru częstotliwości akwizycji
obrazów fluoroskopii impulsowej - podać częstotliwości
w obr./s

> 3, tak, podać
częstotliwości

105. Pamięć ostatniego obrazu (LlH) Tak

106. Rejestracja wybranej sekwencji obrazów z fluoroskopii
na dvsku twardym HD

Tak

1,07 Liczba obrazów archiwizowanych na dysku twardym HD

W matrvcv >2840xŻ870 bez kompresii.
> 2000 obrazów

tak, podać

108. Ręczna i automatyczna rejestracja pacjentów na konsoli
operatora izarządzanie bazą danych pacjentów

Tak

109. Bezstratna, archiwizacja zabezpieczona przed zmianą

danvch podstawowvch
Tak

110. Przeszukiwania listy pacjentów według różnych
kryteriów

Tak

ltr. Automatyczna (on line) optymalizacja obrazów
wyświetlanych na monitorach
- redukcja szumów i artefaktów ruchowych
- przestrzenne wygładzanie i wyostrzanie krawędzi -

regulacja okna, poziomu i korekcji gamma

Tak

TLŻ. Parametry monitorów LcD systemu obrazowania i

cyfrowej obróbki i archiwizacji obrazów umieszczonych
po jednym na konsoli w sterowni i na wózku jezdnym w
gabinecie rtg przy aparacie:
1. przekątna ekranu
2. matryca
3. maksymalna jasność monitorów
ĺ. kontrast monitorów
i' ręczne lub automatyczne dostosowanie jasności obrazu
io otoczenia

Tak, podać

1. >18"

2.>I024xL280
3. > 600 cdlm2

4. > 600:1
5. Tak, podać

tt3 Obrazy rejestrowane i oceniane w standardzie DICOM
3,0

Tak

IL4. Wymagane funkcje obróbki obrazów po badaniu
( postp rocessi ng):

_ prezentacia poiedvnczego obrazu (zdĺecia) rte i

Tak, podać
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wyświetlanie mozaiki 4, 6 lub 9 obrazów rtg
- ręczne i automatyczne okienkowa nie,,windowing''

kontrastu i jasności obrazu rtg
- wyostrzanie krawędzi treści obrazu rtg
- powiększanie całego obrazu rtg do x3
- powiększenie obrazu rtg typu ,,lu pa" do x3

- inwersja skali szarości obrazu rtg = prezentacja
pozytyw / negatyw obrazów rtg

- ręczna i automatyczna prostokątna i kołowa kolimacja
elektroniczna obrazów

- pionowe i poziome odwracanie obrazu rtg

- obrót obrazu rtg co 90'
- graficzne obliczanie (pomiar) kątów i odległości (mm /

piksel)
- wprowadzanie komentarzy na obrazie (tekst i znaki

graficzne) - nakładka tekstowa i znacznikowa
- fi|try przestrzenne SHARP (brzegi) i sMooTH (wyblakłe

brzegi), rozmiar jądra i Waga zastosowanego filtra
- elektroniczne przesłanianie / kadrowanie obrazu

(kwadratowe i okrągłe)
- wirtualna kolimacja (otwórz / zamknij kontrolki

kolimatora na LlH, aby uzyskać Wymagany wynik bez

emisji promieniowania X)

- odtwarzanie filmu dynamicznej sekwencji obrazów o

różnej prędkości
_ prezentacja obrazów referencyjnych na monitorze

odniesienia
- nakładka siatki metrycznej (cm)

- pomiary ortopedyczne na sklejonych obrazach: pomiar
pojedynczego i podwójnego kąta CoBB'a,
przemieszczenia i prostopadłości kości biodrowych oraz

wyznaczanie kąta kości udowej i piszczelowej W rzepce
- eksport obrazów do formatu RAW, JPEG i MP4
- rejestracja badań odrzuconych przez zaznaczenie

obrazu aktualnie pokazanego jako odrzuconego, a

nastepnie podanie powodu odrzucenia
115 Archiwizacja obrazów na CD-R/DVD w formacie DlCoM

3.0 z darmową przeglądarką zdjęć automatycznie
dogrvwaną do obrazów'

Tak

116. lnterfejs DlCoM (umożliwiające współpracę z Rls oraz z

innymi stacjami pracuJącyml w formacie DlCoM 3'0) z
minimum następujących klasami serwisowymi:
- DICOM Worklist
- DICOM Storage
- DICOM Print
- DICOM Query/Retrieve
- DICOM MPPS Modality Performed Procedures Step
- DICOM Storage commitment
- DICOM Media lnterchange CD / DVD

Tak, podać

I17 UPS umożliwiający skończenie badania (obróbkę

obrazów i ich archiwizację) oraz zamknięcie systemu po

zaniku zasilania

Tak

118. Funkcja sklejania obrazu. System automatycznie
- określa Wymaganą liczbę ekspozycji (2, 3 lub 4),

- synchronizuje ekspozycje z ruchem skanowania
pacie nta.

Tak

8
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Po zakończeniu ekspozycji przewidzianych dla
wybranego badania, system przetwarza pozyskane
obrazy, a następnie ponownie jełączy, tworząc jeden

wvnikowv obraz.
Akcesoria uniwersalnej ścianka diagnostycznej klasy
TELEKOMANDO

1r,9. Uchwvtv dłoni Tak 1 kpl.

r20. Podnóżek pacienta rvglowanV wzdłuż blatu stołu Tak 1 kpl.

12L. Podporv barków Tak 1 kpl.

L22. Podporv pod uda Tak 1 kpl.

723. Pas mocowania pacienta Tak 1 kpl.

r24. Wyłącznik nożny wyzwalania fluoroskopii przy stole
pacienta

Tak 1 kpl.

r25. Zestaw do komunikacji głosowej pomiędzy sterownią a

pomieszczeniem badań
Tak 1 kpl.

lnne
126 Wata kempletnege TE!EKOMANBA z panełem DRFi

t
rvadze_ Zamawiający usuwa niniejszy wymóg

<-440e+g
taĘeda{t

Zamawiający
usuwania niniejszy

wvmóg.
L27 Demontaż posiadanego aparatu teleklomando,

wykonanie prac niezbędnych do instalacji nowego
a pa ratu.

Tak

t28. Wykonanie projektu osłon stałych - jeŹeli będzie
i/r'vmaqane

Tak

r29. Testy odbiorcze (akceptacyjne) wykonane po instalacji
zgodnie z obowiazuiacvmi przepisami

Tak

130. Fartuchy ochronne (lekkie - o obniżonej wadze):

osłona tarczycy 2 szt,
Fartuch jednostronny 4 szt. (rozmiary: M - 3szt. i L-l szt. )

Fartuch RTG typu ,,spódnica" 3 szt. (rozmiary: S,M i L)

Fartuch RTG miednicowy 3 szt.
osłony na gonady (męska i żeńska) 2 komplety
Fartuchv dla dzieci 2 szt. kozmiarv: S i M)

Tak

13 L. Wykonanie klĺmatyzacji pracowni - jeżeli jest Wymagana
do pracv aparatu RTG

r32. Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi Tak
133. STANOWISKO OBRAZOWO - OPISOWE
r34. Komputer, wymagania: procesor czterordzeniowy min.

2,8 GHZ,
min. 4 GB pamięci RAM, min. dysk twardy 2 x 500 GB,
DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura,
mysz optyczna, system operacyjny min Windows 7 lub
równoważny, pod względem:
e możliwości dokonywania aktualizacji i poprawek

systemu przez lnternet z możliwością wyboru
instalowanych poprawek,

. zintegrowanego z systemem modułu wyszukiwania
informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego, system wyszu kiwa nia opa rty
na konfigurowalnym przez użytkownika module
indeksacji zasobów lokalnych,

o wbudowanego systemu pomocy w języku polskim,

Tak, podać

9



ł,
Fundusre
Europejskle
pÍoglln RĘlômlĺv

rrr ooLinílF sLłslĺ
Unir EuropeJskr

lÜoFlitli řuĺťcq
Ŕolwl! n.lhnalłłlo

Znak spľawy : 30/ZP 120|8

. wsparcia dla większości powszechnie używanych

urządzeń pe ryf e ryj nych ( n p. : d ru ka re k, u rządzeń

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
o graficznego środowiska instalacji i konfiguracji;

- oprogramowanie dla lekarza - radiologa

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania

przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Materĺały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy,

sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)
JEŻELl DoYCZTY:

135 Monitory diagnostyczne parowane:

Monitor diagnostyczny klasy 5 MP z dedykowaną kartą
graficzną
LCD z podświetlaniem LED,

rozdzielczość co najmniej 2048x2560 pikseli
jasność max co najmniej7oo cd/m2,
kontrast co najmniej 1000:1,

wielkość przekątnej ekranu co najmniej 21,3 cala (min.

540 mm),
LUT minimum 10 bitów,
dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna,

min. kąty widzenia pionowy/poziomy 176/176"
dodatkowy monitor min19 " do systemu HIS/RIS

Tak, podać

136. Oprogramowanie medyczne opisowe Tak

L37 otwieranie badań CR/DR/Us/cTlMG i wyświetlanie ich

na monitorach diaenostvcznvch

Tak

138. System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2

rodzaie badań tego samego pacjenta
Tak, podać

139. Oprogramowanie zgodne ze standardem DICOM 3'0 Tak

tĄ0. obsługa DlCoM Query/Retrieve Tak

r41.. Fu nkcja wyświetlenia/u krycia da nych demograficznych
pacienta

Tak

742. Funkcja wyświetlenia/u krycia ad notacji wprowadzonych
przez użytkownika

Tak

t43. Funkcia wvostrzania krawędzi w obrazie Tak

L44.
Funkcja powiększania obrazu, min.:
- powiększanie stopniowe,
- powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu,
- powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu

pikselowi ekranu),
- powiększenie na cały dostępny ekran obszaru
wyświetlania.

Tak, podać

1.45. Zamawiający wymaga integracji stanowiska obrazowo -
opisowego z systemem PACS fĺrmy AGFA / RlS firmy
PlXEL posĺadanych przez Zamawiającego.

TAK

podpis i pieczęć Wykonawcy

l0
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WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SP U

Wartość oferowanaWaľunek
granicznytp.

Warunki gwarancji iserwisu - RTG telekomando

min.24 miesiące
podać1.

okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu

zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym
protokołem odbioru.

Tak2.

Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju

urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą - każdorazowy przestój

aparatu choćbv kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia.

Tak3.
Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową
odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego.

Tak4.

Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części
zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku
(w ostatnim miesiacu obowiazvwania swarancii), cykliczna kontrola

bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych W Art.

90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz.

679) w okresie gwarancji wliczone W cenę zamówienia bez żadnych
limitów np. ilości godzin pracy, i|ości cykli itp.

48h5
Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od
momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych.

<=3 dniCzas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od
momentu zgłoszenia w dniach roboczvch.

6

Tak7

W przypadku aWarii napraWa w siedzibie Zamawiającego; w
przypadku konieczności dokonania naprawy W warsztacie
serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i

zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy
dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii.

Tak8,

Minimalna liczba napraw powodująca wymianę
podzespołu/urządzenia na nowy:
a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) - uprawniają do
wymiany podzespołu na nowy lub
b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30

kolejnych dni - uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy.
8 lat od daty

dostawv9.
okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i

wvposażenia.

Podać:
Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art'
90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a

wykonywane przez serwis autoryzowany - podać w tabeli
harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do
wvkonania.

10.

<=14 dni7t.
Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych
czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt ł w ramach
gwarancii od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych.

Wskazać
dokument, który

zostanie
dostarczony w

dacie
uruchomienia

sprzętu (protokół
lub oświadczenie)

Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji
dostarczyć PRoToKÓŁ BEzPtEczEŃSTWA EtEKTRYCZNEGo sprzętu
zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem
sporządzania protokołu zgodnie z etapami: data testu, test
bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystencji przewodu

ochronnego; prądów upływu; rezystencji izolacji) data kolejnego
testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań
producenta,
W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN

62353 lub równoważnej pod kątem sporządzania protokołu zgodnie
z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar:
rezvstencii przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystencji

L2
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izolacji) data kolejnego testu, załączyć ośwlłoczrrulĺ
PRODUCENTA.

13.
Serwis gwarancyjny na terenie Polski - wskazać przeznaczony d|a

zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa,

adres. telefon, fax, e-mail).

Podać:

T4,

świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta

urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwośĆ złożenia

oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego
serwisu.

TAK
na wezwanie

Zamawiającego

15.
Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie
krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-

mail).

Podać:

16.

Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione
w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i

wykonywane przez serwis autoryzowany, dostarczyĆ w dacie
uruchomienia HARMoNoGRAM zawierający m.in. terminy,
częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne

ośWlADczENlE, które należy dostarczyć w dacie uruchomienia, że

sprzęt nie Wymaga wykonania żadnych przeglądów
pogwarancvinvch wvkonvwanvch przez serwis.

lnformacja, który
z dokumentów

harmonogram lub
oświadczenie

będzie
dostarczone w

dacie
uruchomienia.

L7

Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej
kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym
z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem Wykonania testu

bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu

ochronnego; prądów upływu; rezystencji izolacji) z uwzględnieniem
wymagań producenta - wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA
KoNTRotl i dostarczyć w dacie dostawy.

Tak,
dostarczyć w

dacie dostawy

18.

Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie Wymaga
przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo -
konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne
zamawiającego dostarczyć w dniu dostawy HARMoNoGRAM
zawierający m.in, terminy, częstotliwość i zakres czynności do
wykonania. Jeżeli nie przewiduje to należy dostarczyć w dniu
dostawy oświadczenie. W dniu dostawy szKotEN|E w tym zakresie
wraz z WYDAN|EM !M|ENNEGO CERTYF|KATU upoważniającego do
wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19)'

lnformacja, który
z dokumentów

harmonogram lub
oświadczenie

będzie
dostarczone w
dniu dostawy.

19

W przypadku harmonogramu pkt. 18 w języku polskim

dokumentacja serwisowo - techniczna zawierająca opis sposobu
wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego -
dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i

el ektro n iczn e i na ad res e-ma i l : medsęľwi s@sp zoz.zgorzę|ęc.D|

Tak
w dniu dostawy

20
lnstrukcja obsługi w języku polskim - dostarczona w dniu dostawy
w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail:
medserwis@spzoz.zgorzelec.pl

Tak
w dniu dostawy

27 Paszport techniczny (wypełniony) - dostarczony W dniu dostawy
Tak

w dniu dostawv

(Podpis i pieczęl Wykonawcy)

1Ż
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KARTA KONTROLI

Wzwiązkuzwymaganiami Aľt.90ust.6i7 ustawyowyľobachmedycznych Dz.U.20l0 Nr107 Poz.6'79
oľaz nonny PN_EN 62353 \ub równoważnej pod względem wykonywania testów bezpieczeństwa użýkowania
(Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządze'ń elektrycznych) proszę podać wymagania
producenta w zakľesie wykonania okesowej kontľoli spľawności i bezpieczeŕlstwa elektľycznego sprzętu

medycznego.
Nazwa i typ spľzętu

Klasa ochľony pľzeciwpoľażeniowej (podać Io, IIE, BATERIA, PODŁĄCZONE Do ZASILANIA NA
STAŁE)........

Typ części aplikacyjnych (podać jakie typy części występują s ä , sF'N , Cnü;

Test pľzewodów uziemienia ochľonnego (dla klasy Io podać waľtość limitu mQ) mQ

Prąd upływu urządzeĺia 
,y.''Tl'fiŤľ.'ľ,ffiľľ.T:ffiJľ[ffilľ#'ilňä'ľŁffiĺ;ľľil:ľ:'Ť:'ľľfi*'ś]",

- metodabezpośrednia (talďnie) wartoŚćlimitu . . . . . . . pA

-metodaľóżnicowa (talĺlnie) waľtośćlimitu ...... ' pA

- metoda alternatywna (talďnie) waľtoŚćlimitu . . . . . . pA

Pľąd upływu części aplikacyjnych
(ezeli producent sprzętu wymaga wykonania pomiaľu wpisaó TAK i podaó wartośÓ limitu prądu pA)
(ezeli producent sprzętu nie zaleca/nie dopuszcza wykonania pomiarów w danej metodzie wpisaÓ NIE)

- metoda bezpośrednia (taklnie) waľtoŚć limitu

- metoda alternatywna (talĺ/nie) wartość limitu

Rezystancja izoIacji (eżeli pľoducent spľzętu wymaga wykonania pomiaru wpisaó TAK i podaÓ waľtośi limitu rezystancji Mo)
(eżeli producent sprzętu nie zalecďnie dopuszcza wykonania pomiarów w danej metodzie wpisai NIE)

- pomiędzyzasilaniemauziemieniem (taklnie) wartośćlimitu '.. '...MQ

- pomiędzyczęściamiaplikacyjnymiauziemieniem (tak/nie) waľtośćlimitu . ' . ' . .MQ

- pomiędzyczęściamiaplikacyjnymiazasilaniem (talďnie) waftośćlimitu . . . . . . .MO

Inne wýyczne pľoducenta co do sposobu wykonywania kontroli technicznej i pomiarów bezpieczensÍwa
elektľycznego:

pA

pA

Test funkcjonalny (okľeśli ć zalęcenia _ wymagania pľoducenta spľzętu co do sposobu i zakľesu wykonania)

l3
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(zMtANA NR 2) KOLOREM NtEBtESKTM ZAZNACZONO ZMIANY NANIESIONE PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGo z DNlA 24.08.2018R.
(zMIANA NR 2-sPRosToWANtE)KoLoREM NtEBlESKIM zAzNAczoNo zMIANY NANlEsloNEPRzÉz

zAMAWlAJĄcEGo z DNlA 27.08.2018R.
Załącznik nr 3 do slwz

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMIWIENIA
PAKIET NR 2

zamawiaiacv dopuszcza rozwiazania równoważne w przvpadkach określaiacvch danv parametr
przedmiotu zamówienia przez odniesienie. m.in.. do norm. europeiskich ocen technicznvch,

aprobat' specvfikacii technicznvch i svstemów referencii technicznvch. o którvch mowa w art. 30

ust.lpkt2iust.3PZP.

Przedmiot zamówienia - fabrycznie nowy
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną

odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez PersonelZamawiającego.

PARAMETRY GRANICZNE
Nlespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie

kolumny ,,Parametr oferowany" poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu

zamówienia będzie również skutkowalo odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu
poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych

parametrów.
Do oferty należy załączyć, Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W zAKREslE PUNKToWANYCH

PARAMETRóW TEcHNtczNYCH każdego zaofeľowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz

parametľy potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do S|WZ oraz

zawierający numery katalogowe - w oparciu o które została przygotowana oferta.
W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć-kt!ŁEb-pgzrei! opisu przedmiotu zamówienia

(Zalącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr

poszczególnej pozycji asortymentowej Pakietu - celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

Katalog lub prospekt lub foIder - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia -

zawierający opis oraz potwierdzający POZOSTAŁE PARAMETRY (nie podlegające ocenie) w zakresie wymagań

postawionych przez Zamawiającego _ należy zlożyć na wezwanie Zamawiającego (pkt.7.6.2.1 slWZ).

W przypadku parametru nie znajdującego się w katalogu/prospekcie/folderze należy przedstawić

oświadczenie o posiadaniu danego parametru przez zaoterowany przedmiot zamówienia (należy dokładnie

określić parametr/parametry, którego oświadczenie dotyczy - (PoWYższE NlE DoTYczY PARAMETRóW

ocENTANYCHI).
Zamawiający dopuszcza zlożenie Do oFERTY katalogu/prospektu/folderu - potwierdzającego spelnienie

WszYsTKlcH wymagań opisanych przez Zamawiającego - w takim wypadku Zamawiający odstąpi od

wezwania Wykonawcy - w zakresie pkt. 7.6.2.1 SIWZ.

RTG cyfrowe - lszt.

Model/Typ urządzenia Podać
Producent Podać
Kraj pochodzenia Podać
Rok produkcĺi Podać
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Lp opis parametrów

Warunki
wymagane,

konieczne do
spełnienia Parametr

granicznv.

Parametľy
oferowane/

podać zakresy
lub opisać

Zasady oceny
(punktacji)

l. Wymagania ogólne

t
Aparat cyfrowy RTG i wyposażenie - rok produkcji

20t8, urządzenia nowe, nieużywane,
nieregenerowa ne, niedemonstracvjne

Tak

2

Fabrycznie zapewniona pełna kompatybilność
elementów aparatu - podstawowe elementy
urządzenia (generator, kolumna, stół, stojak,

detektor) zespolone w procesie technologicznym
przez jednego producenta (udokumentowane na

podstawie dołączonych na wezwanie
Zamawiającego dokumentów).

Tak

ll. Generator

1 Typ generatora: wysokiej częstotliwości (HF) Tak

2 Moc: > 65 kW Tak, podać

3

4

Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego

Zakres napięć: > 40 - 150 kV

Podać

Tak, podać

5 Minimalny zakres mAs: 0,5 - 600 Tak, podać

6 Maksymalny czas ekspozycji: ż 6,0 s Tak, podać

7 Minimalny czas ekspozycji: ś 0,001 s Tak, podać

8 Zakres prądów: 10-800 mA Tak, podać

9 Częstotliwość generatora: min. 100 kHz Tak, podać

10
AEC - automatyczna kontrola ekspozycji (komora

trójpolowa)
Tak

tt Zasilanie trójfazowe 3 x 400 V, 50Hz Tak

L2 Pełna automatyka ekspozycji Tak

ll!. Lampa RTG ikolimator

L Wielkość duŻego Ś L,2 Tak, podać

2 Wielkość małego ogniska ś 0,6 Tak, podać

3 Moc dużego ogniska: > 100kW Tak, podać

4 Moc małego ogniska: > 36 kW Tak, podać

5 Pojemność cieplna anody: > 300 kHU Tak, podać

6 Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG: min. 1100 kJ Tak, podać

2
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7 Obroty anody: > 8500 obr./min, Tak, podać

8 Kolimator automatyczny Tak

9 Zakres obrotu kolimatora: minimum +/- 45 stopni Tak, podać

10 Zakres obrotu lampy: minimum 145 stopni Tak, podać

LT
System pomiaru dawki (DAP) z automatycznym
odczvtem i archiwizacją

Tak

L2
Układ głowicy lampy podążający za ruchem
detektora

Tak

13

lnformacja o odległości oraz kącie pochylenia
głowicy wyświetlana na panelu nad obudową
głowicy lub w inny sposób (np. na dotykowym
monitorze wbudowanvm w obudowę lampy rtg)

Tak, podać

t4
Automatyczne zabezpieczenie lampy przed
przegrzanrem

Tak, opisać

15

Automatyczne ustawienie się lampy w osi detektora
oraz detektora w osi lampy (ustawianie nadążne -

Autotracking)

TAK/NIE

NIE - 0 pkt
TAK - 25 pkt

16 Wysuniecie lampy w osi poziomej min. +/- 10 cm
TAK/NIE
podać

NIE - 0 pkt
TAK - 15 pkt

tV. stół do badań

L

Pedneszenie i epuszezanie blatu eraz regulaeja
przesuwu peprzeez
steľewane-ełełtrveznłe'
Podnoszenie i opuszczanie blatu stołu sterowane
elektrycznie, regulacja przesuwu poprzecznego i

wzdłużnego stołu sterowane manualnie
poprzedzona uwolnieniem ruchów blatu stołu przez

zwolnienie hamulca elektromagnetycznego.

Tak

2 Długość stołu: ż 215 cm Tak, podać

3 Blat z włókna węglowego. Tak

4 Zakres przesuwu wzdłużnego blatu min: 500mm Tak, podać

5 Przesuw poprzeczny (+/-): > 10cm Tak, podać

6 Minimalna odległość blatu od podłogi: ś 62 cm Tak, podać

7 Szerokość stołu do badania: ż 65 cm Tak, podać

8 Blokada ruchu blatu pływającego Tak, podać

9

Stół zasiIany elektrycznie:
- z sieci elektrycznej (230V +/- L0%\

- akumulatorowo
Tak, podać

10
Stacja ładowania akumulatorów stołu (1 sztuka) -

jeśli zasilany akumulatorowo

Tak, podać
(jeśli zasilany

akumulatorowo)

tt Dopuszczalna masa pacjenta: ż 250 kg Tak, podać

J
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t2 Materac na blat Tak

13 Wyłącznik bezpieczeństwa zamocowany w stole Tak

t4
Stół z regulacją wysokości, przesuwu wzdłużnego i
poprzecznego oraz pĘwającym blatem (mobilny lub

stacionarnV)

Tak, Podać
Stacjonarny - 0 pkt.

Mobilny - 30 pkt

15
Jednostronne i jednokolumnowe podparcie blatu

stołu
TAK/NIE

NIE - 0 pkt
TAK - 15

L6
Nożne sterowaniem ruchem pływającego blatu
(przycisk zamontowany u podnóża stołu po obu

ieeo stronach)

TAK/NIE

NIE - 0 pkt.

TAK - 1s pkt.

V. System z zamocowaniem detektora i lampy na dwóch kolumnach podłogowych.

T Auto-SlD Tak

2 Minimalna odległość SlD: ś 100 cm Tak, podać

3 Maksymalna odległość SlD: ż 200 cm Tak, podać

4 Ruch pionowy lampy RTG z silnikiem elektrycznym Tak

5
Minimalny zakres ruchu pionowego detektora
(promienia centralnego) od podłogi: 35cm - 190cm

Tak, podać

6 System antykolizyjny
Tak, podać rodzaj,

tvp

7
Wyłączniki bezpieczeństwa: wymienić, podać

lokalizacię i ilość
Tak, podać

8

Komunikacja interfejsu obsługowego monitora
umiejscowionego nad kolimatorem w języku

polskim
Tak

Vl. Statyw do zdjęć odległościowych (tylko dla systemu z lampą wiszącą). System z

lampą wiszącą musi się wsplerać na niezależnej konstrukcji opartej o ściany nośne Iub

Podłogę.

I Statyw uchylny w zakresie min

mocowanV do podłogi
90e do -20 s

Tak, podać

2
Minimalna możliwa
podłosi: ś40 cm

odległość panelu licząc od
Tak, podać

3
Maksymalna możliwa odległość środka panelu licząc

od podłogi: > 170 cm
Tak, podać

4 Układ AEC W statywie, min. 3 komory Tak, podać

5
Pochłanialność płyty statywu - ekwiwalent Al ś 0,65

mmAl
Tak, podać

6
odległość płyta statywu - powierzchnia detektora:ś
65 mm

Tak, podać

7
Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia

w projekcjach PA i bocznych
Tak

Vll. Detektor cyfrowy TFT (2szt.), tym przynaimniej jeden mobilny

A. Detektor mobilny

t Płaski detektor cyfrowy, cezowy DFP wykonany z

amorficznego TFTlCsi (stały czy mobilny)
Tak, podać

4
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2
Wymiary detektora (obszar aktywny), min.: 349mm
x 420mm

Tak, podać

3 Matryca detektora (liczba pikseli):> 15 mln pikseli Tak, podać

4 Rozmiar piksela: max. 100pm Tak, podać

5 DQE :dla 1par linii/mm ż50% Tak, podać

6 AED automatyczne rozpoznanie dawki Tak

7 Głębokość akwizycji: min. 16 bit Tak, podać

8
Mobilna szuflada z kratką przeciwrozproszeniową

do zdjęć przyłóżkowych na zakupionym aparacie
Tak, podać

9 Waga detektora: max 4kg Tak, podać

10
Dwa akumulatory (jeden rezerwowy plus stacja

ładowania ) lub rozwiązanie oparte o kondensatory
litowo jonowe Wraz z ładowarką

Tak, podać

B. Detektor stały

L
Płaski detektor cyfrowy, cezowy DFP, wykonany z

amorficznego TFT/Csi. określić mobilność.
Tak, podać

2
Wymiary detektora (obszar aktywny), min.: 420mm
x 420mm

Tak, podać

3 Matryca detektora (liczba pikseli): >18 mln pikseli Tak, podać

Tak, podaćĄ Rozmiar piksela: max. 100pm

5 Rozdzielczość detektora: min. 5 par linii/mm Tak, podać

6 DQE : dla L par linii/mm ż50% Tak, podać

7 AE D automaty czne rozpoznanie dawki Tak, podać

8 Głębokość akwizycji: - min. 16 bit Tak, podać

9
Komplet kratek przeciwrozproszeniowych w stole,
statvwie lub zintegrowane z detektorem

Tak

10
Możliwość wyciągania i wymiany kratek
przeciwrozp roszen i owych bez pom ocy nar zędzi.

Tak

Lt
Dla systemu dwukolumnowego: zintegrowana
komora jonizacyjna i AEC - automatyczna kontrola
ekspozycji (komora trójpolowa)

Tak

Vlll. Stacia akwizycyjna (konsola technika)

t Komputer klasy PC Tak

2 Taktowanie zegara min. 3GHz Tak, podać

3 Pamięć RAM min 4GB Tak, podać

4 Dysk Twardy HDD min 500 GB Tak, podać

5
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5

Monitor LcD min 23" spełniający wymogi

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego

zoLL r. W sprawie warunków bezpiecznego

stosowania promieniowania jonizującego dla

ich rod OW tm

Tak, podać

6 System operacyjnY Tak, podać

7 Klawiatura i mysz Tak

8 Karta sieciowa Gigabit Ethernet LGB/s Tak

9 Karta dźwiękowa Tak, podać

10
Karta graficzna
rozdzielczości i s

dostosowana do wYmaganYch

u odświeżania obrazu
Tak, podać

LL
UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera

ze sterowaniem zapewniającym automatyczne,

sekwen eza kanie mowanla

Tak, podać

Nagrywarka lokalna w konsoli techn ika

L2
umożliwiająca nagranie płyty z badaniami wraz z

dołączoną przeglądarką zgodną z DlCoM Part 10,

umożliwiającą weryfikację nagranych danych
Tak, podać

nie z DICOM 3.x

Funkcje stacji:

L3
Automatyczne czytanie danych z RIS przez interfejs Tak
DICOM

Tak, podaćt4
obsługa standardu DlcoM 3.x min. w zakresie

obsługi DlcoM Store scu i DlcoM Modality
Worklist ko SCU

15
Możliwość wpisywania danych demograficznych

io na konsoli eratora
Tak

L6 Automatyczna selekcja badania z Worklisty Tak

17 Programy anatomiczne w języku polskim Tak

18 Rejestracja dawki dla każdego badania Tak

L9 Automatyczna optymalizacja zdjęć po badaniu Tak

20 obrót obrazu Tak

2L Zmiana zaczernienia i kontrastu Tak

22 Regulacja okna obrazu Tak

23 Wybór dodatkowej filtracji Tak

24 Dodawanie znaczników na obrazie Tak

25 Dodawanie komentarzY na obrazie Tak

26 Definiowanie ustawień min. 6 użytkowników Tak, podać

27 Pełna kompatybilność z siecią DlcoM Tak

6
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28 Funkcja DICOM send, storege, print, worklist Tak

29
System zabezpieczony przed ingerencją osoby bez

uprawnień
Tak

30
Polska wersja językowa programu stacji
akwizvcvinei technika

Tak

31
oprogramowanie umożliwiające dostęp do danych
nieprzetworzonvch

Tak, podać

lX. Pozostałe wymogi

L Górny uchwyt rąk pacjenta dla projekcji bocznej Tak

2

Stitching - wykonanie badania kończyn długich i

kręgosłupa oraz automatyczne uzyskanie obrazu
diagnostycznego obejmującego łącznie kilka części

anatomĺcznych połączonych w całość

Talĺ podać sposób
wykonania

3
Dedykowany statyw do wykonania badań kończyn

długich i kręgosłupa
Tak

4

2-stopniowa platforma pozwalająca na skuteczne
wykonywanie zdjęć RTG kolan, kostek, stop oraz
podudzi. Platforma pozwala na ustawienie pacjenta
w optymalnej pozycji do wykonania zdjęcia RTG w
obciażeniu i bez obciażenia.

Tak

5 Komplet pozycjonerów Tak

6

lnstrukcje obsługi dla oferowanego systemu W

języku polskim
(1 kpl) wraz z dostawą w formie papierowej i na

nośniku elektronĺcznym. Raporty serwisowe i karty
pracv w iezvku polskim.

Tak

7
Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej za
pośrednictwe m łącza internetowego

Tak

8 Wykona nie testóW akceptacyjnych Tak

9
Wykonanie projektu osłon stałych - jeżeli będzie
wvmagane

Tak

10
Demontaż funkcjonującego W pracowni aparatu
RTG, wykonanie niezbędnych prac wymaganych do

instalacii aparatu.
Tak

Lt
Dostarczenie beztermĺnowych licencji na

oprogramowanie stacji technika i system
operacvjny.

Tak

12

Szkolenie W zakresie obsługi i użytkowania
urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2

osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji
sprzetu medvcznego - minimum 2 osobv)

Tak

,7
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Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku

wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniaJącego wyspecyfikowane parametry

Materlały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy,

sposób konfekcjonowanla, Jednostkowe ceny netto i brutto)
leŻEu oovczry:

podpis i pieczęć Wykonawcy

I
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WARUNKI GWARAN CJI t SERWISU OFEROWANEGO SP U
Warunek
qranicznv Wartość oferowanatp.

Warunki gwarancji iserwisu - RTG CYFROWE

min' 24 miesiące
podać1.

okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu

zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym
protokołem odbioru.

Tak
Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju

urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą - każdorazowy przestój

aparatu choćbv kilkusodzinnv zostaie zaokrąglony do 1 dnia.
2.

Tak3.
Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową

odpłatnościa lub wvku pienie kontraktu serwisowego.

Tak4.

Pełna obsługa serwisowa napraw |wraz z kosztem dojazdu, części

zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku
(w ostatnim miesiacu obowiazywania ewarancii), cykliczna kontrola

bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych W Art.

90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz'

679) w okresie gwarancji wliczone W cenę zamówienia bez żadnych

limitów np. ilości godzin pracv, ilości cykli itp.

48h5
Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od

momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych.

<=3 dniczas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od
momentu zgłoszenia w dniach roboczvch.6.

Tak

W przypadku awariĺ naprawa w siedzibie Zamawiającego; w
przypadku konieczności dokonania naprawy W warsztacie
serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i

zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania napraWy

dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii'

7

Tak8

Minimalna liczba napraw powodująca wymianę
podzespołu/u rządzenia na nowy:
a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) - uprawniają do

wymiany podzespołu na nowy lub
b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30

koleĺnvch dni - uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy,
8 lat od daty

dostawv9.
okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i

wVposażenia.

Podać

10

Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art.

90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a

wykonywane przez serwis autoryzowany - podać w tabeli
harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do
wykonania

<=14 dniII
Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych
czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt ł w ramach
gwarancii od momentu zgloszenia w dniach kalendarzowych.

Wskazać
dokument, który

zosta n ie
dostarczony w

dacie
uruchomienia

sprzętu (protokół
lub oświadczenie)

Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji
dostarczyć PRoToKóŁ BEZPlEczEŃSTWA ELEKTRYCZNEGo sprzętu
zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem
sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test
bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu

ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego
testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań
producenta.
W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN
62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie
z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar:

rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji
izolacji) data kolejnego testu załączyć ośWnDczENlE
PRODUCENTA.

12.

9
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L3
Serwis gwarancyjny na terenie Polski - wskazać przeznaczony dla

zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa,

adres, telefon, fax, e-mail).

PodaĆ

L4

Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta

urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia
oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego
serwisu.

TAK
na wezwanie

Zamawiającego

15.

Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie
krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-

mail).

Podać

t6.

Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione
w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i

wykonywane przez serwis autoryzowany, dostarczyć w dacie
uruchomienia HARMoNoGRAM zawierający m.in' terminy,
częstotliwość izakres czynności do wykonania lub pisemne

ośWnDczENlE, które należy dostarczyć w dacie uruchomienia, że

sprzęt nie Wymaga wykonania żadnych przeglądów
pogwarancvjnych wvkonywanych przez serwis.

lnformacja, który
z dokumentów

harmonogram lub
oświadczenie

będzie
dostarczone w

dacie
uruchomienia.

17.

Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej
kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym
z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem Wykonania testu
bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu

ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) z uwzględnieniem
wymagań producenta - wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA
KoNTRotl i dostarczvć w dacie dostawy.

Tak,
dostarczyć w

dacie dostawy

18.

Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie Wymaga
przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo -
konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne
zamawiającego dostarczyć w dniu dostawy HARMONOGRAM
zawierający m.in' terminy, częstot|iwość i zakres czynności do
wykonania' Jeżeli nie przewiduje to należy dostarczyć w dniu
dostawy oświadczenie. W dniu dostawy szKoLENlE w tym zakresie
wraz z WYDAN|EM lMIENNEGo CERTYFIKATU upoważniającego do
wvkonvwania tvch czvnności (wraz z dokumentacją pkt 19).

lnformacja, który
z dokumentów

harmonogram lub

oświadczenie
będzie

dostarczone w
dniu dostawy.

1-9

W przypadku harmonogramu pkt. 18 W języku polskim

dokumentacja serwisowo - techniczna zawierająca opis sposobu
wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego _
dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i

el e ktro n iczn e i n a ad res e_m a i l : mędserwi s@sp zoz.zgor zelec'pl

Tak
w dniu dostawy

20
lnstrukcja obsługi w języku polskim - dostarczona w dniu dostawy
w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail:
medsęrwis@sp zoz. zgor zelec.pl

Tak
w dniu dostawy

2I Paszport techniczny (wypełniony) - dostarczony w dniu dostawy.
Tak

w dniu dostawy

l0
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KARTA KONTROL!

-W związkuzwymaganiami Art.90 ust.6 i 7 ustawyowyľobachmedycznych Dz.U.2010 Nľ 107 Poz.679
oraznormy PN-EN 62353 lub równoważnej pod względem wykonywania testów bezpieczeństwa użytkowania
(Badania okľesowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych) proszę podać wymagania
producenta w zakľesie wykonania okresowej kontľoli sprawności i bezpieczeÍlstwa elektrycznego sprzętu

medycznego.

Nazwa i typ sprzętu

Klasa ochľony pľzeciwporażeniowej (podaó Io, IIn, BATERIA, PODŁĄCZONE Do ZASILANIA NA
STAŁE)........

Typ części aplikacyjnych (podać jakie typy części występują s* , gpffi , CrU;

Test przewodów uziemienia ochĺonnego (dla klasy Io podać waľtość limitu mQ) mQ

Prąd upýwu urządzeĺia fieżeli producent spľzętu wymaga wykonania pomiaľu wpisaó TAK i podaó wartość limitu prądu pA)
(eżeliproducentspľzętu niezaleca/niedopuszcza wykonaniapomiarówwdanejmetodziewpisaÓ NIE)

(taklnie)

(talĺlnie)

(tak/nie)

waľtość limitu

wartość limitu

wartość limitu

pA

pA

pA

pA

pA

Pľąd upływu części aplikacyjnych
(eżeli producent sprzętu wymaga wykonania pomiaru wpisaó TAK i podaÓ wartośl limitu prądu pA)
(eżeli producent sprzętu nie zalecďnie dopuszcza wykonania pomiarów w danej metodzie wpisaÓ NIE)

- metoda bezpoŚrednia (talďnie) ' waľtość limitu

- metoda alteľnatywna (talďnie) waľtoŚć limitu

Rezystancja izolacji (eżeli producent sprzętu wymaga wykonania pomiaru wpisai TAK i podać waľtośó limitu ľezystancji MQ)
(eŻeli producent sprzętu nie zaleca/nie dopuszcza wykonania pomiarów w danej metodzie wpisai NIE)

- pomiędzyzasilaniemauziemieniem (tak/nie) waľtośćlimitu . . . . . .Mo

- pomiędzyczęściamiaplikacyjnymiauziemieniem (tak/nie) wartośćlimitu . . . . . .Mo

- pomiędzyczęściamiaplikacyjnymiazasilaniem (tak/nie) wartośćlimitu .. ' .. 'Mo

Inne wýyczne pľoducenta co do sposobu wykonywania kontľoli technicznej i pomiarów bezpieczeństwa
elektrycznego:

Test funkcjonalny (okľeŚli ć za|ecenia - wymagania producenta sprzętu co do sposobu i zakľesu wykonania)

11
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(zMIANA NR2_SPROSOTWANTE) KOLOREM NTEBTESKIM Z^ZNACZONO ZMIANY NANIESIONEPR.ZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 27.08.2018R.

Załącznik nr 3 do SIWZ

FoRMULARZ oPls PRZEDMloTu złmówlerule
PAKIET NR 3

zamawiajacv dopuszcza rozwiazania równoważne w przvpadkach określaiacych danv parametr przedmiotu zamóWienia
przez oc|niesienie. m.in.. do norm. europeiskich ocen technicznvch. aprobat. specvfikacii technicznvch i svstemów

referencii technicznvch, o którvch mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Przedmiot zamówienia - fabrycznie nowy
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do

momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

PARAMETRY GRANICZNE
Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny

,,Parametr oferowany" poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie

również skutkowało odrzuceniem ofeĘ. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie

słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.

Do ofeĘ nateży załączyć Katatog lub prospekt lub folder w języku polsklm W zAKREslE PUNKTOWANYCH

PARAMETRóW TEcHNtczNYCH każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry

potwierdzaiące wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do S|WZ oraz zawierający numery katalogowe'

w oparciu o które została przygotowana oferta.
W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć-k]llilyghlqzyqi! opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr

3 do SIWZ} dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji

asortymentowei Pakietu - celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

Katatog lub prospekt lub folder - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opĺs

oraz potwierdzający PozosTAŁE PARAMETRY (nie podlegające ocenie) w zakresie wymagań postawionych przez

Zamawiającego - należy zlożyć na wezwanie Zamawiającego (pkt.7.6.2.L slWZ).

W przypadku parametru nie znajdującego się W katalogu/prospekcie/folderze należy przedstawić oświadczenie o
posiadaniu danego parametru pÍzez zaofeľowany przedmiot zamówienia (należy dokładnie określić

parametr/parametry, którego oświadczenie dotyczy _ (PoWYższE NlE DoTYczY PARAMETRÓW ocENlANYcH!).
Zamawiający dopuszcza złożenie Do oFERTY katalogu/prospektufolderu - potwierdzającego spełnienie WszYsTKlcH

wymagań opisanych przez Zamawiającego - w takim wypadku Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy - w

zakresie pkt. 7.6.2.1 SIWZ.

Przystawka stereotaktyczna do biopsji- mammograf - 1szt.

Model/Typ urządzenia Podać
Producent Podać
Kraj pochodzenia Podać

Rok produkcjĺ Podać
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Łóżko do biopsji- mammogftlf - 1szt.
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tp opis parametrów
Warunki wymagane,

konieczne do spełnienia
Parametr graniczny.

Parametry
oferowane/

podać zakresy
lub opisać

Zasady oceny
(punktacji)

1.

Urządzenie dedykowane do pracy z aparatem

mammograficznym GIOTTO CLASS - producent

IMS COMPANY - posiadany przez

Zamawiaiaceso

TAK

2

zestaw stereotaktyczny m'in. do zakładania

znaczników tkankowych z oprogramowaniem

umożliwiającym automatyczne umieszczanie
prowadnika w wybranej lokalizacji.

TAK

3
określanie lokalizacji zmian na podstawie zdjęć

stereotaktycznych i tomosytezy
TAK

4.
Zakres obrotu lampy w trybie stereotaksji > +/-I5o

Tak, podać

5
Format obrazu stereotaktycznego >50x40 mm

Tak, podać

6.
Powiększenie_ inwersja oraz zmiana

parametrów okna dla obrazów stereotaksji

TAK

7
Automatyczna i ręczna kontrola
pozvcjonowania igły'

Max 10kg

Tak, podać

Model/Typ urządzenia Podać

Producent Podać

Krai pochodzenia Podać
Rok produkcii Podać

Lp opis parametrów
Warunki wymagane,

konieczne do spełnienia
Parametr graniczny.

Paremetry
oferowane/

podać zakresy
lub opisać

Zasady oceny
(punktacji)

1,

Urządzenie dedykowane do pracy z aparatem
mammograficznym GIOT'I'O CLASS - producent
IMS COMPANY - posiadany przez

Zamawiaiacego

TAK

2.

Łóżko mobilne dedykowane do wykonywania
biopsji stereotaktycznych w pozycji leżącej na

brzuchu.

TAK

3.
ZmotoryzowanY ruch góra /dót >- 4 Ĺ" /sl

Tak, podać

2



tundurre
EuropeJľkle
pÍoííaín nadofraln,

Znak spľawy z 30 lZP /20|8

Zakres ruchu góraldół blatu

System biopsji próżniowej - mammoton - 1 szt.

1 ssľ Unh Eurup Jrkr
lwoad*i 7uiltw

Rondu R.!łoĐli.eo

>70 cm
4.

Ta

5 obciąŹalność łóżka podczas ruch góra /dół

> L30 kg

Tak, podać
od 130 do 150 -0 pkt
powyżej 150 kg - 10

pkt

6.
Długość blatu > L80 cm

Tak, podać

7 Szerokośi blatu
> 60cm

Tak. podać

8.

otwór w blacie umożliwiający wykonanie
procedur biopsyjnych dla dowolnej piersi o
śred nicy

>24 cm
Tak, podać

Model/Typ urzadzenia Podać
Prod ucent Podać
Kraj pochodzenia Podać
Rok produkcji Podać

Lp opis parametrów
Warunki wymagane,

konieczne do spełnienia
Parametr graniczny.

Parametry
oferowane/

podać zakresy
lub opisać

Zasady oceny
(punktacii)

L

Urządzenie dedykowane do pracy z aparatem
mammograficznym GIOTTO CLASS - producent
IMS COMPANY - posiadany przez
Zamawiającego

TAK

2.

System do biopsji mammotomicznej pod
kontrolą USG składający się z modułu
kontrolnego, wózka, uchwytu biopsyjnego oraz
przycisków nożnych

TAK

3
Warunki eksploatacji sprzętu: 100-250V, '5A,
50-60H2

TAK

4.

Jednostka modułu kontrolnego z wbudowaną
pompą próżniową i elektroniką kontrolno-
sterującą

TAK

5.
Moduł kontrolny Wspomagany dwiema liniami
podciśnienia; osiowa i boczna

TAK

6.

opcja podtrzymania stałego podciśnienia celem
zapewnienia czystości sondy i loży biopsyjnej w
czasie przerwy w zabiegu

TAK

7
obsługa urządzenia przy pomocy interfejsu na
ekranie dotvkowvm monitora

TAK

8.

Regulowana siła ssania w 5 poziomach TAK, podać powyżej 5
poziomów regulacji

- 10 pkt

J
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TAKsterowanie ruchem noża biopsyjnego za

pomocą: przycisków nożnych oraz
bezpośrednio na uchwvcie biopsyjnym USG

9.

TAK
L0

Możliwość podłączenia uchwytu do biopsji pod

kontrola RTG
TAK

11.
Możliwość podtączenia uchwytu do biopsji pod

kontrola USG
TAK

L2.
Możliwość podłączenia sond biopsyjnych w
rozmiarze 1"0G i 8G

TAK13. Dwa tryby prędkości pracy noża

TAK
t4.

Możliwość podania znieczulenia W trakcie
biopsii bez konieczności Wvciagania igły z piersi

TAK, podać
15.

Prędkość rotacyjna noża tnącego w zakresie

min' 873 - 1092 obrotów na minutę
TAK, podać

t6.
Siła próżni modułu kontrolnego: min' 18,5 _ 26

inHs
Regulowana głośność i jasność ekranu modułu
kontrolneeo

TAK
17

TAK

1,8.

zintegrowany z igłą system zarządzania
próbkami składający się z dwunastu
proksymalnych komór na pobrane próbki

TAK

19.

Podgląd ostatnio pobranej próbki celem
kontroli wizualnej- możliwość wyboru jednego

z czterech miejsc podglądu
TAK - 10 pkt

NIE - 0 pkt
System rotacyjny noża tnącego TAK/NIE

20.

TAK
2r.

Możliwość natychmiastowego zatrzymania
noża tnacego w każdvm momencie biopsji

TAK

Ż2.

Regulacja wielkości komory biopsyjnej w tej
samej igle bez wyjmowania igły z piersi: komora
pełna, komora 18mm i komora 12mm

TAK
23

Jeden ľodzaj rękojeści do wykonywania biopsji
pod kontrolą apaíatu mammograficznego i

USG

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania

przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry'

Mateľiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób

konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŹELl DoYczTY:

4

podpis i pieczęć Wykonawcy
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WARUNKI GWARANCJI I sERwIsU oFERowANEGo SPRZĘTU - WYMAGANE WYPEŁNIENIE DLA
KAZDEJ POZYCJI PAKIETU - OSOBNO!

Lp Warunki gwarancji i serwisu - sprzętu medycznego-(podać)
Warunek
graniczny

Wartość oferowana

t.
okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu
zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym
protokołem odbioru.

min.24 miesiące
podać

2.
Przedłuźenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia
(naprawy) zgodnie z zasadą - kaźdorazowy przestój aparatu choćby
kilkusodzinnv zostaje zaokrąglony do 1 dnia'

Tak

3.
Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową
odpłatnościa lub wykupienie kontraktu serwisowego.

Tak

4.

Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części
zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku jru

ostatnim miesiacu obowiazvwania gwarancii), cykliczna kontrola
bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt

4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w
okresie gwarancji wliczone W cenę zamówienia bez żadnych limitów np.

ilości godzin pracy, ilości cykli itp.

Tak

5
czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od

momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych.
48h

6
Czas usunięcia usterkl/awarll wymagaJącej wymiany części, od momentu
zgłoszenia w dniach roboczych.

<=3 dni

W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku
konieczności dokonania naprawy W Warsztacie serwisowym, Wykonawca
ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas

trwania naprawv dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii.

Tak

8,

Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na

nowy:
a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) - uprawniają do

wymiany podzespołu na nowy lub
b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych
dni - uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy'

Tak

9. okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia'
8 lat od daty

dostawy

L0.

Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt

4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez

serwis autoryzowany - podać w tabeli harmonogram zawierający m.in.

terminv i zakres czvnności do wvkonania.

PodaĆ:

u..
Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności
wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu
zqłoszenia w dniach kalendarzowvch.

<=14 dni

L2

Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć
PRoToKÓŁ BEzPlEczEŃsTWA ELEKTRYCZNEGo sprzętu zgodny z normą
PN_EN 62353 lub równoważną pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie
z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar:

rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji)
data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem
wymagań producenta.
W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub
równowaźnei pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data

Wskazać dokument,
który zostanie

dostarczony w dacie
uruchomienia

sprzętu (protokół
lub oświadczenie)
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testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu

ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu

załaczy ć ośwlnoczrrul E PRoDUcENTA.

13.

Serwis gwarancyjny na terenie Polski - wskazać przeznaczony dla

zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres,

telefon, fax, e-mail)

Podać:

1,4.

Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone plzez producenta

urządzenia' Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia
Wvkonawcv dotvczące zapewnienia autoryzowanego serwisu.

TAK
na wezwanie

Zamawiaiacego

15.
Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii

Europeiskiei poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail)

Podać:

16.

Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w

zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez

serwis autoryzowany, dostarczyć w dacie uruchomienia HARMoNOGRAM
zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania

lub pisemne ośWnDczENlE, które należy dostarczyĆ w dacie

uruchomienia, źe sprzęt nie Wymaga wykonania żadnych przeglądów
poqwarancvinvch wvkonvwanych przez serwis.

lnformacja, który z

dokumentów
harmonogram lub

oświadczenie będzie
dostarczone w dacie

uruchomienia.

17

Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli

bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN_EN

62353 lub równoważną pod kątem wykonania testu bezpieczeństwa
elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów

upływu; rezystancji izolacji) z uwzględnieniem wymagań producenta -
wypełnić załącznik wfg wzoru KARTA KoNTRoLl i dostarczyć w dacie

dostawy

Tak,
dostarczyć w dacie

dostawy

18.

Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie Wymaga
przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo
konserwacyjnych wykonywanych przez słuŹby techniczne zamawiającego

dostarczyć w dniu dostawy HARMoNoGRAM zawierający m'in. terminy,

częstotliwość i zakres czynności do wykonania' Jeżeli nie przewiduje to
należy dostarczyć w dniu dostawy oświadczenie. W dniu dostawy
SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU

upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją
pkt 19)

lnformacja, który z

dokumentów
harmonogram lub

oświadczenie będzie
dostarczone w dniu

dostawy.

19.

W przypadku harmonogramu pkt. 18 w języku polskim dokumentacja
serwisowo - techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych
czynności przez służby techniczne zamawiającego _ dostaľczona w dniu
dostawy w formie papieľowej i elektľonicznej na adres e-mail:
medseľwis(Osp zoz,zgor zę|ec,p|

Tak
w dniu dostawy

20.
lnstrukcja obsługi w języku polskim - dostarczona w dniu dostawy w
foľmie papieľowej i elektronicznej na adres e-mail
meds erwis@sp zoz.zgoĺ zelę c.p|

Tak
w dniu dostawy

21,. Paszport techniczny (wypełniony) - dostarczony w dniu dostawy
Tak

w dniu dostawv

6

(Podpis i pieczęi Wykonawcy)
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KARTA KONTROLI

'\Nzwiązkuzwymaganiami Art.90ust.ói7 ustawyowyrobachmedycznych Dz.U.20|0 Nľ107 Poz.679 oľaznoľmy
PN-EN 62353 lub ľównoważnej pod względem wykonywania testów bezpieczęństwa użytkowania (Badania okręsowę i

badania po napľawie medycznych uľządzeń elektrycznych) pľoszę podać wymagania producenta w zakľesie wykonania
okľesowej kontroli sprawności ibezpieczeństwa e|ektľycznego spľzętu medycznego.

Nazwa i typ sprzętu

K|asa ochľony pľzeciwpoľażeniowej (podać Io, IIE, BATERIA, PoDŁĄCzoNE Do ZASILANIA NA STAŁE )

Typ części aplikacyjnych (podać jakie typy części występują B ł , BF il , cpU)

Test przewodów uziemięnia ochronnego (dla klasy 10 podaó wartość limitu mQ) mí)

Prąd upływu urządzenia 
,'""'ä1'il"#:.ł'.il11ľľřTĹlJľ["ffilľ#'ilňääffi[;'Jĺil:ľffi:'älľfi?ĺ:-śi'

- mętodabezpośľednia (taVnie) waľtośćlimitu . . . . . . pA

- mętodaľóżnicowa (talďnie) waľtośćlimitu ... . . . . pA

- metoda alteľnatywna (talďnie) wartośćlimitu . . . .' . . pA

Prąd upływu części aplikacyjnych
(eżeli producent sprzętu wymaga wykonania pomiaru wpisać TAK i podaó wartość limitu prądu pA)
(ezeli producent sprzętu nie zaleca/nie dopuszcza wykonania pomiarów w danej metodzie wpisaó NIE)

- metodabezpośrednia (taklnie) waľtośólimitu . . . . . . . pA

- metoda alternatywna (tak/nie) waľtośólimitu' . . .' . pA

Rezystancja izolacji (eżeli pľoducent sprzętu wymaga wykonania pomiaľu wpisać TAK i podaó wartośc limitu rezystancji Mo)
ceŻeli producent sprzętu nie zalecalnie dopuszcza wykonania pomiarów w danej mstodzie wpisaÓ NIE)

- pomiędzyzasilaniemauziemięniem (talďnie) waľtośćlimitu .......Mo

_ pomiędzyczęściami aplikacyjnymiauziemieniem (tak/nie) waľtośćlimitu . .' . . . .Mo

- pomiędzyczęściamiaplikacyjnymiazasilanięm (tak/nię) wartośćlimitu . . . . . . .Mc)

Inne wýyczne producenta co do sposobu wykonywania kontľoli technicznej i pomiaľów bezpieczenstwa elektrycznego:

,7

Test funkcjonalny (okľeślić zalęcęnia - wymagania producenta spľzętu co do sposobu i zakresu wykonania)
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(zMIANA NR 2) KoLoREM NlEBlEsKlM zAzNAczoNo zMIANY NANlEsloNE PRzEz ZAMAWIAJĄCEGo z DN!A

24.08.2018R.
(zMIANA NR 2_SPROSTOWANtE) KOTOREM NTEBTESKIM ZAZNACZONO ZMIANY NANIESIONE PRZEZ

zAMAWlAJĄcEGo z DN!A 27.08.2018R.
Załącznik nr 3 do S|WZ

FORMULARZ OPIS PRZEDMTOTU ZAMIWIENIA
PAKIET NR 6

zamawiaiacv dopuszcza rozwiazania równoważne w przvpadkach określaiacvch danv parametr przedmiotu

zamówienia przez odniesienie. m.in.. do norm. euľopeiskich ocen technicznvch. aorobat. specvfikacii
technicznvchisvstemówreferencii technicznvch.októrvchmowawart.30ust. 1pkt2iust.3PZP.

Przedmiot zamówienia - fabrycznie nowy
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpĺeczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną

odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie

kolumny ,,Parametr oferowany" poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu

zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu

poprzez wpisanie w tei kolumnie slowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych

parametrów.

Do ofeľty należy załączyć, Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH

PARAMETRóW TECHNICZNYCH każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawieraiący opls oraz

parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ oraz

zawlerający numery katalogowe - w oparciu o które została przygotowana oferta.

W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, którvch pozvcji opisu przedmiotu zamówienia

(Załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczaiąc w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr

poszczególnej pozycji asortymentowej Pakietu - celem identýikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

Katalog tub prospekt lub folder - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia -

zawierający opis oraz potwierdzający POZOSTAŁE PARAMETRY (nie podlegające ocenie) w zakresie wymagań

postawionych przez Zamawiającego - należy zlożyć na wezwanie Zamawiającego (pkt.7.6.2.1 slWz).

W przypadku parametru nie znajdującego się w katalogu/pľospekcie/folderze należy przedstawić

oświadczenie o posiadaniu danego parametru przez zaoferowany przedmiot zamówienia (należy dokładnie

określić parametr/parametry, któľego oświadczenie dotyczy - (PoWYŻszE NIE DoTYczY PARAMETRóW

ocENTANYCH!).

Zamawiający dopuszcza złożenie Do OFERTY katalogu/prospektu/folderu - potwierdzaiącego spełnienle

WszYsTKlcH wymagań opisanych przez Zamawiającego - W takim wypadku Zamawiający odstąpi od

wezwanla Wykonawcy - w zakresie pkt. 7.6.2.1 SIWZ.

Dermatoskop - 1 szt

Model/Typ urządzenia Podać

Producent Podać

Kraj pochodzenia Podać

Rok produkcji Podać

T
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Lp opis parametrów
Warunki wymagane,

konleczne do spełnienla

Parametr graniczny.

Parametry
oferowane/ podać
zakresy lub opisać

Zasady oceny
(punktacji)

t Zintegrowana myszka TAK

2 Wbudowany monitor LCD w kamerze TAK

3
Możliwość wykonania zdjęć mikroskopowych i

dermatoskopowych
TAK

4
Powiększenia w zdjęciach dermatoskopowych w

zakresie min. - 20x, 30x, 40x,
TAK, podać

5 ZintegroWane źródło światła spolaryzowanego TAK

6 Brak konieczności użycia olejku immersyjnego TAK

7
2 monitory dotykowe LCD min. 24"

TAK, podać
24" -Opkt.
>24" - 10pkt

8 Dru ka rka kolorowa atramentowa TAK

9

Kamera cyfrowa, rozdzielczość kamery minimum

1920x1080 (FullHD), minimum 32 bitowy tryb
koloru, przesył obrazu przez złącze HDMl

TAK, podać

10 Wózek jezdny z mocowaniem do dwóch monitorów TAK

11 Komputer wyposażony w:

a)

nagrywarkę DVD dwuwarstwową lub równoważną
pod względem nagrywania płyt DVD minimum (8,6

GB)

TAK, podać

b)
dysk twardy min, 500 GB

TAK, podać
500GB-0pkt

>500 GB- 10 pkt

c)

Pamięć RAM min.4 GB

TAK, podać

od4GBdoT
GB- 0 pkt

od8GBdo15
GB- 5 pkt

16 GB i powyżej

- 10 pkt

d) System operacyjny: u możliwiający urucha mia nie

oprogramowa nia specjalistycznego opisa nego
TAK

2
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poniżej.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku

wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry'

MateriaĘ eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy,

sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŻELl DoYczTY:

3

Oprogramowanie

TAK, podać1
Podgląd obrazu na żywo na jednym monitorze W

rozdzielczości min. 1920x].080 (Full HD)

TAK2
Automatyczne przełącza nie pomiędzy tryba mi

makro i mikro (nałożenie/zdjęcie adaptera)

TAK3

Szybki follow_up - porównanie z poprzednim

zdjęciem : funkcja pozwalająca na obrysowanie

(zarys) zmiany skórnej wykonanej uprzednio, w

celu nałożenia na obraz video w czasie

rzeczywistym

4

automatyczne obliczanie parametrów zmiany

(powierzchnia, średnica ), porównawcza baza

danych zmian skórnych zawierająca opinie kliniczne

i funkcje wspomagania diagnostyki (metoda ABCD

oraz7-iu punktów), baza zdjęć, możliwość

samokontroli i nauki w zakresie oceny znamion (3

poziomy)

TAK

baza zdjęĆ różnych zmian skórnych (nie tylko

barwnikowych).
TAK5

TAK6

Podgląd zaplanowanych zadań - diagnozy do

postawienia, planowane zabiegi, pacjenci do

ponownego wezwa nia, konsultacje.

oprogramowanĺe powinno posiadać moduł

analizy komputerowej znamion,
TAK7

TAK8.
Zamawiający wymaga oprogřamowania w języku

polskim.

podpis i pieczęć Wykonawcy
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WARUNK! GWARANGJ! l sERWlsU oFERoWANEGo sPRzĘTU

Lp. Warunki gwarancji i serwisu - dermatoskop.
Warunek
graniczny

Wartość oferowana

1,.

okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu

zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym

protokołem odbioru'

min.24 miesiące

podaĆ

2.

Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju

urządzenia (naprawy) zgodn|e z zasadą - każdorazowy przestój

aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia.

Tak

3
Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową

odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego.
Tak

4.

Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części

zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku

(w ostatnim miesiacu obowiazvwania gwarancji), cykliczna kontrola

bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art.

90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz.

679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych

limitów np' ilości godzin pracy, ilości cykli itp'

Tak

5.
Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od

momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych.
48h

6.
Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od

momentu zgłoszenia w dniach roboczych.
<=3 dni

7

W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w

przypadku konieczności dokonania naprawy W warsztacie

serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i

zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy

dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii.

Tak

8.

Minimalna liczba napraw powodująca wymianę

podzespołu/urządzenia na noWy:

a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) - uprawniają do

wymiany podzespołu na nowy lub

b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30

kolejnych dni - uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy.

Tak

okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i

wyposażenia.

8 lat od daty

dostawy

10

Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art.

90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a

wykonywane przez serwis autoryzowany - podać w tabeli

harmonogram zawierający m.in' terminy i zakres czynności do

wykonania.

Podać:

4
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11.

Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innYch

czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach

gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach ka|endarzowych'

<=14 dni

L2

Po uruchomieniu urządzenia a p rzed oddaniem do eksPloatacji

dostarczyć PRoToKÓŁ BEzPlEczEŃsTWA ELEKTRYCZNEGo sprzętu

zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem

sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test

bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu

ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego

testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań

producenta.

W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN

62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie

z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar:

rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji

izolacji) data kolejnego testu załączyć oŚWlADczENlE

PRODUCENTA.

Wskazać

dokument, który

zostanie

dostarczony w

dacie

uruchomienia

sprzętu (protokół

lub oświadczenie)

13.

Serwis gwarancyjnY na terenie Po lski - wskazać przeznaczony dla

zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa,

adres, telefon, fax, e-mail).
Podać:

t4

autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta

urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia

oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego

serwisu.

na wezwanle

Zamawiającego

TAK

15

Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie

krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-

mail).

Podać

16.

Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynn ości wymienione

w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i

wykonywane przez serwis autoryzowany, dostarczyć w dacie

uruchomienia HARMoNoGRAM zawierający m.in. terminy,

częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne

ośWtADczENtE, które należy dostarczyć w dacie uruchomienia, że

sprzęt nie Wymaga wykonania żadnych przeglądów

pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis.

lnformacja, który

z dokumentów
harmonogram lub

oświadczenie

będzie

dostarczone w

dacie

uruchomienia.

77

Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania o kresowej

kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym

z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem wykonania testu

bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu

ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) z uwzględnieniem

wymagań producenta - wypełnić załącznik ýg wzoru KARTA

KoNTRotl i dostarczyć w dacie dostawy.

Tak,

dostarczyć w

dacie dostawy

18.
Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga

przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo -
konserwacyjnych wyko nywanych przez służby techniczne

lnformacja, który

z dokumentów
harmonogram lub

5
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zamawiającego dostarczyć w dniu dostawy HARMoNoGRAM
zawierający m.in, terminy, częstotliwość i zakres czynności do

wykonania. Jeżeli nie przewiduje to należy dostarczyć w dniu

dostawy oświadczenie. W dniu dostawy szKotENlE W tym zakresie

wraz z WYDANIEM lMtENNEGo CERTYFIKATU upoważniającego do

wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19).

oświadczenie

będzie

dostarczone w

dniu dostawy.

19

W przypadku harmonogramu pkt' 18 W języku polskim

dokumentacja serwisowo - techniczna zawierająca opis sposobu

wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego -
dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej

na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl

Tak

w dniu dostawy

20.

lnstrukcja obsługi w języku polskim - dostarczona w dniu dostawy

w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail:

medserwis@spzoz.zgorzelec.pl

Tak

w dniu dostawy

27. Paszport techniczny (wypełniony) - dostarczony W dniu dostawy
Tak

w dniu dostawy

6
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oraz normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod względem wykonywania testów bezpieczeństwa użytkowania

(Badania okľesowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektľycznych) pľoszę podać wymagania

producenta w zakľesie wykonania okľesowej kontroli spľawności i bezpiecze'Ílstwa elektľycznego spľzętu

medycznego.

Nazwa i typ spľzętu

Klasa ochľony przeciwpoľażeniowej (podać Io, IIE, BATEzuA, P)DŁĄCZONE Do ZASILANIA NA
STAŁE)...'....

Typ części aplikacyjnych (podaó jakie typy częŚci występują B A , BF ffi , cpU)

Test przewodów uziemienia ochľonnego (dla klasy IO podać waľtoŚć limitu mQ) mo

Pľąd upływu urządzenia (eżeli producent spľzętu wymaga wykonania pomiaľu wpisaó TAK i podać wartośó limitu prądu pA)

(eżeli producent sprzętu nie zalęca/nie dopuszcza wykonania pomiaľów w danej metodzie wpisać NIE)

- metodabezpośrednia (talďnie) waľtośćlimitu . . . . . . pA

_ metodaróżnicowa (taklnie) wartośćlimitu . . . . . . . pA

_ metoda alternatywna (talďnie) wartośćlimitu' . . . . . . pA

Pľąd upýwu części aplikacyjnych
fiezeli producent sprzętu wymaga wykonania pomiaru wpisaó TAK i podaó wartość limitu prądu trtA)

(ezeli producent spľzętu nie zalęca/nie dopuszcza wykonania pomiarów w danej mętodzie wpisaó NIE)

- metodabezpośrednia (talĺlnie) waľtośćlimitu . .' . .' pA

- metoda alternatywna (tak/nie) waľtośćlimitu . . . . . . pA

Rezystancja izolacji (eżeli producent spÍzętu wymaga wykonania pomiaru wpisaó TAK i podaó wartośÓ limitu rezystancji Mo)
(eżeliproducentspľzętuniezalecaJnjedopuszczawykonaniapomiarówwdanejmetodziewpisaÓ NIE)

_ pomiędzyzasilaniemauziemieniem (tak/nie) wartośćlimitu .......Mo

- pomiędzyczęŚciamiaplikacyjnymiauziemieniem (talďnie) wartośćlimitu . ' ' ' . .MQ

- pomiędzyczęściamiaplikacyjnymiazasilaniem (talďnie) wartośćlimitu . ' . . . .Mo

Inne wýyczne pľoducenta co do sposobu wykonywania kontľoli technicznej i pomiarów bezpieczeństwa

elektrycznego:

ŕ
Funduste
Euľopejskle
lÝoolam Rrĺł'nĺny sffiľ#

7

Test funkcjonalny (okľeśli ć za|ecenia _ wymagania pľoducenta spľZętu co do sposobu i zakľesu wykonania)


