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Załącznik nr 2.7
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2016/EL/2201

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
Pakiet 7 – Dostawa mikroskopu operacyjnego stereoskopowego do operacji neurochirurgicznych;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp
Opis parametrów
Minimalne parametry techniczne
wymagane

Parametry techniczne oferowane

Oferowane parametry oceniane w kryterium technicznym
1
2
3
4
5
MIKROSKOP OPERACYJNY STEREOSKOPOWY DO OPERACJI NEUROCHIRURGICZNYCH – 1SZT.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia...…………………………………………………….………………………………..(Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r. ………………………..(Należy podać)


Mikroskop kompatybilny z systemem neuronawigacji, co najmniej w zakresie: Autofocus, zoom, dwukierunkowa wymiana danych
co najmniej jednego producenta
(Należy wymienić producentów)
1 producent - 0 pkt
2 producentów - 5 pkt
3 producentów i więcej - 10 pkt.

Mikroskop 
operacyjny, stereoskopowy, do operacji neurochirurgicznych, na statywie z podstawą jezdną
(Tak/Nie)


Podstawa jezdna
wyposażona w 4 koła, (podwójne koła lub dwukołowe wózki) o średnicy koła co najmniej 100mm z bieżnikiem gładkim wykonanym z materiału który nie pozostawia śladów na powierzchniach epoksydowych (np. z elastomeru)
(Tak/Nie)


Statyw podłogowy 
z przeciwwagą oraz automatycznym systemem wyważenia
(Tak/Nie)


Zakres ruchu obrotowego statywu względem podstawy jezdnej
≥ 360º
(podać wartość)
360 º – 500 º - 2 pkt
powyżej 500 º - 5 pkt
	

Hamulce elektryczne / elektromagnetyczne  
dla wszystkich ruchów statywu i głowicy mikroskopu zwalniane przyciskami w rękojeściach
(Tak/Nie)


Zwalnianie hamulców 
dla wszystkich ruchów głowicy i statywu mikroskopu przyciskami umieszczonymi w każdej rękojeści mikroskopu
(Tak/Nie)


Zasięg ramienia statywu (odległość od osi obrotu statywu do osi obrotu głowicy)
≥ 150 cm
(podać wartość)
150 – 180 cm - 0 pkt.
Powyżej 180 cm - 5 pkt
	

Zakres ruchu ramienia statywu: góra / dół
≥ 79 cm
(podać wartość)

	

Zasilanie elektryczne
230V 50Hz
(Tak/Nie)


GŁOWICA
wymagana
(Tak/Nie)


Wyważenie głowicy mikroskopu
automatyczne
(Tak/Nie)


Ciągłe (permanentne) wyważenie głowicy mikroskopu przy zmianach położenia asysty
Parametr nie jest konieczny do spełnienia 
Tak / Nie
(Tak/Nie)
Nie - 0 pkt
Tak  - 5 pkt

	

Zmotoryzowany system pochylania głowicy mikroskopu 
lewo/prawo oraz od siebie / do siebie
(Tak/Nie)


Zakres pochylania głowicy: lewo / prawo
≥ (45º / 45º)
(podać wartość)

	

Zakres pochylania głowicy: od siebie / do siebie
≥ (120º / 30º)
(podać wartość)

	

Zakres rotacji głowicy względem osi pionowej
≥ 360º
(podać wartość)
360 – 500 - 2 pkt
powyżej 500 - 5 pkt
	

Most optyczny 
z podziałem transmisji światła pomiędzy operatorem, asystą naprzeciwko operatora i asystą bocznym
(Tak/Nie)


System odsysania powietrza z jednorazowych worków sterylnych, zakładanych na mikroskop na czas zabiegu
Parametr nie jest konieczny do spełnienia
Tak/nie
(Tak/Nie)
Nie - 0 pkt
Tak  - 5 pkt

	

Sterowanie przesuwem głowicy mikroskopu XY 
z uchwytów na głowicy
(Tak/Nie)


UKŁAD OPTYCZNY
wymagany
(Tak/Nie)


Rodzaj optyki mikroskopu
apochromatyczna
(Tak/Nie)


Obiektyw 
zmienno-ogniskowy
(Tak/Nie)


Zakres ogniskowej obiektywu
≥ (230 ÷ 500)mm
(podać wartość)

	

Zmiana powiększenia - zoom
płynna
(Tak/Nie)


Maksymalne powiększenie - zoom
≥ x6
(podać wartość)


Możliwość regulacji szybkości działania funkcji zoom i focus
Parametr nie jest konieczny do spełnienia
Tak / Nie
(Tak/Nie)
Nie - 0 pkt
Tak  - 5 pkt

	

System optyczny
stereoskopowy
(Tak/Nie)


STANOWISKO OPERATORA
wymagane
(Tak/Nie)


Nasadki okularowe 
z możliwością pochylania i skręcania
(Tak/Nie)


Zakres pochylania nasadki okularowej 
≥ 180º
(podać wartość)

	

Okulary szerokokątne z korekcją refrakcji 
wymagane
(Tak/Nie)


	Powiększenie 

z przedziału (10 ÷ 12,5)x 
(podać wartość)


	Zakres korekcji refrakcji

≥ (+5 /-5) D
(podać wartość)
(+5 /-5) D - 0 pkt
Powyżej (+5 /-5) D - 2 pkt.
	

STANOWISKO ASYSTY naprzeciwko operatora (Face-to-Face)
wymagane
(Tak/Nie)


Nasadki okularowe 
z możliwością pochylania i skręcania
(Tak/Nie)


Zakres pochylania nasadki okularowej
≥ 180º
(podać wartość)

	

Okulary szerokokątne z korekcją refrakcji 
Tak
(Tak/Nie)


	Powiększenie 

z przedziału (10 ÷ 12,5)x 
(podać wartość)


	Zakres korekcji refrakcji

≥ (+5 /-5) D
(podać wartość)
(+5 /-5) D - 0 pkt
Powyżej (+5 /-5) D - 2 pkt.
	

STANOWISKO ASYSTY bocznego
wymagane
(Tak/Nie)


Nasadki okularowe 
z regulacją w co najmniej dwóch 
prostopadłych osiach
(Tak/Nie)


Pochylana nasadka okularowa
Parametr nie jest konieczny do spełnienia
Tak / Nie
(Tak/Nie)
Nie - 0 pkt
Tak  - 5 pkt
	

Okulary szerokokątne z korekcją refrakcji 
wymagane
(Tak/Nie)


	Powiększenie 

z przedziału (10 ÷ 12,5)x
(podać wartość)


	Zakres korekcji refrakcji

≥ (+5 /-5) D
(podać wartość)
(+5 /-5) D  - 0 pkt
Powyżej (+5 /-5) D - 2 pkt.
	

Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w kierunku przód/ tył
Parametr nie jest konieczny do spełnienia
Tak / Nie
(Tak/Nie)
Nie - 0 pkt
Tak  - 5 pkt

	

OŚWIETLENIE
światłowodowe
(Tak/Nie)


Oświetlenie główne 
	lampa ksenonowa; min. 300W

(podać wartość)


Oświetlenie awaryjne
	lampa ksenonowa; min.300W

(podać wartość)


System szybkiej wymiany przepalonej lampy 
przy pomocy dźwigni bez konieczności użycia narzędzi 
(Tak/Nie)

	

System zapewniający maksymalną transmisję światła dla operatora głównego i asysty. 
Przełączanie kierunku światła w pozycję do korzystania z podglądu asystenckiego bocznego lub naprzeciwko operatora Face-to-Face
(Tak/Nie)


KAMERA
wymagana
(Tak/Nie)


kamera w głowicy mikroskopu lub kamera zewnętrzna z adapterem w głowicy mikroskopu
nie gorsza niż CCD lub CMOS

(Należy podać)
CCD lub CMOS - 0 pkt
3CCD lub 3CMOS - 5 pkt

rozdzielczość HD
≥ (1920 x 1080) pikseli
(podać wartość)


KOLOROWY EKRAN DOTYKOWY
wymagany
(Tak/Nie)


Przekątna ekranu
≥ 21”
(podać wartość)


Prezentacja obrazu 
z kamery mikroskopu na ekranie
(Tak/Nie)


Sterowanie funkcjami mikroskopu 
z pozycji kolorowego ekranu dotykowego
(Tak/Nie)


SYSTEM ARCHIWIZACJI OBRAZÓW
wymagany
(Tak/Nie)


Rejestracja strumienia danych  
z wizji i zdjęć z bazą danych pacjentów
(Tak/Nie)


Zapis danych
na wbudowanych dyskach HD, zewnętrznych nośnikach pamięci podłączanych do wejścia USB
(Tak/Nie)


Pojemność dysków wewnętrznych HD 
≥ 500GB
(podać wartość)
500 GB - 0 pkt
Powyżej 500BG - 2 pkt. 
	

STEROWANIE i FUNKCJE 
wymagany
(Tak/Nie)


System operacyjny zdublowany na:
- 2 kartach CF z blokadą zapisu, lub
- wewnętrznym twardym dysku z blokadą zapisu oraz nośniku USB z blokadą zapisu
Parametr nie jest konieczny do spełnienia
Tak / Nie
(Tak/Nie, w przypadku odpowiedzi tak, należy podać oferowane rozwiązanie)
Nie - 0 pkt
Tak  - 5 pkt
	

Funkcja AUTOFOCUS 
maksymalnej ostrości centralnego punktu lub centralnego obszaru widzenia w tym również po zmianie pozycji głowicy
(Tak/Nie)


Funkcja AUTOFOCUS oparta o analizę obrazu z możliwością wskazania na obrazie dowolnego punktu lub obszaru o maksymalnej ostrości
Parametr nie jest konieczny do spełnienia
Tak / Nie
(Tak/Nie)
Nie - 0 pkt
Tak  - 5 pkt
	

Pamięć indywidualnych ustawień parametrów pracy mikroskopu dla co najmniej 5 użytkowników (operatorów)
zapamiętywanie co najmniej:
	natężenia oświetlenia
	konfiguracja przycisków rękojeści
	konfiguracja pedału nożnego

(Tak/Nie)


MOŻLIWOŚĆI ROZBUDOWY MIKROSKOPU (nie stanowi przedmiotu dostawy)

Rozbudowa mikroskopu o funkcję fluoroskopii śródoperacyjnej z wykorzystaniem gliolanu (5-ALA)
wymagane
(Tak/Nie)


Rozbudowa mikroskopu o funkcję fluoroskopii śródoperacyjnej z wykorzystaniem indocjaniny z kamerą na podczerwień
wymagane
(Tak/Nie)


Rozbudowa o funkcję HUD (Head Up Display) wstrzykiwania obrazu w oba okulary operatora
	Obrazy kolorowe

Rozdzielczość obrazów 
≥ (1024x768) piksele
(Tak/Nie)


Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.
Wymagania wyszczególnione w kolumnie 5 będą podlegały punktacji w kryterium oceny ofert – Ocena Techniczna. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę ww. parametrów technicznych , uzyska podpunkty, które zostaną następnie  przeliczone zgodnie ze wzorem określonym w części XIV SIWZ).

Przyjmujemy do wiadomości, że udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ w przypadku wymagań koniecznych do spełnienia lub niewypełnienie kolumny 4 spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie  spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 
............................................
(miejscowość, data)
................................................................
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej 
do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

