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AEZ/S-212/2014
Załącznik nr 3.7 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 7

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-017/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:


L.p.
Opis wymaganych cech / parametrów technicznych 
Wartości wymaganych cech / parametrów technicznych 
Oferowane cechy / parametry techniczne
1
2
3
4
Kamera medyczna ze źródłem światła, endoskopem i komputerem typu ALL-in-One Ilość: 1 kpl.
Producent (marka) …………………………………………………………………….. (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………….  (Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016, sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) ……….. (Należy podać) 
	

Kamera medyczna – 1 szt.
Tak/Nie
	

Przenośna, bezprzewodowa, zasilana akumulatorowo 
Tak/Nie
	

Czas pracy akumulatora
Min 3 h (pracy ciągłej)
Należy podać
……………………….
Parametr punktowany
Czas pracy 
3 godz. – 4 godz. – 0 pkt
Czas pracy powyżej 
4 godz. – 5 pkt
	

Sygnalizacja stanu naładowania baterii
Tak/Nie
	

Głowica kamery z videoadapterem f=22mm
Tak/Nie
	

Powiększenie optyczne 
W zakresie min. od 15x do 35x
………………
(należy podać)
	

Powiększenie cyfrowe 
W zakresie min. od 15x do 100x
………………
(należy podać)
	

Rozdzielczość
Min. 720x480
……………….
(należy podać)
	

Kanały do bezprzewodowego przesyłu i odbioru danych obrazowych
Min 4, niezależne
……………….
(należy podać)
	

Funkcjonalność
Automatyczny balans bieli
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Pobieranie zdjęć do komputera przyciskiem na kamerze
Tak/Nie
	

W zestawie
odbiornik sygnału podłączany do portu USB komputera
Tak/Nie
	

W zestawie
zasilacz sieciowy do ładowania akumulatora kamery
Tak/Nie
	

W zestawie
pokrowiec
Tak/Nie
	

Oprogramowanie
Dedykowane tego samego producenta, przeznaczone do archiwizacji i obróbki zdjęć oraz filmów
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Możliwość współpracy z endoskopami sztywnymi i giętkimi
Tak/Nie
	

Masa kamery
Max 200 g
………………
(należy podać)
	

Przenośne źródło światła LED – 1szt.
Tak/Nie
	

rękojeść oświetlająca
dł. 14 cm +/- 2%
……………..
(należy podać)
	

zestaw baterii na minimum 250 h użytkowania
Tak/Nie
	

Endoskop do nosa – 1 szt.
Tak/Nie
	

Średnica
Ø 4 mm +/- 2%
…………….…
(należy podać)
	

Długość
175mm +/- 2%
…………….…
(należy podać)
	

Pole widzenia
30° +/- 2%
………………
(należy podać)
	

Funkcjonalność
Autoklawowalny
Tak/Nie
	

Komputer wraz z systemem operacyjnym, dedykowany do współpracy z oferowaną kamerą. Zintegrowany z monitorem 21” (typu ALL-in-One) 1 szt. Uchwyt mocujący komputer do ściany z opcją regulacji kąta ustawienia w zestawie.
Producent: ……………………………….., Model: …………………………………. (Należy podać)
Tak/Nie
	

Kosz do sterylizacji oferowanego endoskopu max. 290 x 80 x 52mm – 1 szt.
…………………
(należy podać)
INNE

Instruktarz 
Dla personelu, z obsługi i poprawnej eksploatacji, w dniu dostawy
Tak/Nie
	

Dokumentacja
Instrukcja w jęz. polskim
Tak/Nie
	

Oznakowanie CE 
Wymagane
Tak/Nie
	

Urządzenie spełnia wymagania określone:
	w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252),
w dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych
Tak/Nie





.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

