
 

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy 

             Zestawienie warunków/ parametrów wymaganych, granicznych 

Część 1 

Lp parametry wymagane ilość 
parametr 

wymagany 
parametr oceniany 

opis 
oferowanego 
parametru 

1.  Ureterorenoskopy w tym: 2        

  ureterorenoskop cienki  1       

1 

Ureterorenoskop typ kompaktowy, 
optyka zintegrowana,  
wymiar maksymalny części roboczej 
7.5 Charr,  
początkowy/dystalny maksimum 6 
Charr,  
co najmniej jeden kanał roboczy na 
wprost  dla instrumentów minimum 4  
Charr,  
możliwość niezależnego wprowadzenia 
minimum dwóch 
instrumentów/cewników/sond 
minimum 2,4 Charr,  
wymiary kanału wewnętrznego 
minimum 4,1x4,5 Charr.  
Kąt patrzenia optyki 5-10 stopni,  
długość robocza 430-450 mm,  
całkowita 550-600 mm 

1 Tak/podać 

wymiar kanału 
wewnętrznego  
4,1x4,5 = 0pkt 
powyżej = 10pkt 

  

2 

Pojemnik do sterylizacji 
autoklawowalnej  
Wymiary wewnętrzne: długość 700 – 
750 mm, szerokość 100 – 120 mm,  
Pojemnik z wkładami typu „jeż” do 
wyłożenia spodu jak i  mocowanymi do 

pokrywy pojemnika. 

1 Tak/podać     

3 

światłowód do optyki, długość 
minimum 2300 mm średnica wiązki 
światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na 
klik/zatrzask ,wymienna końcówka do 
zapięcia optyki 

1 Tak/podać     

4 

Kleszczyki  typu „ząb myszy” 4 Charr.,  
długość 550-600 mm. Kleszczyki 
obrotowe 360 st., minimum 
dwuelementowe, możliwość 
oddzielnego zakupu wkładu/części 
roboczej oraz rękojeści . Rękojeść z 
systemem przeciążeniowym, część 
robocza z elementem ułatwiającym 
obrót/pozycjonowanie narzędzi, 
rękojeść i wkład łączony 
szybkozłączem na tzw "click" 

1 Tak/podać     

5 
Kleszczyki  typu „aligator” 4 Charr.,  
długość 550-600 mm., 
jednoelementowe/nierozkładane. 

1 Tak/podać     

  ureterorenoskop standardowy  1       

1 

Ureterorenoskop typ kompaktowy,  
optyka zintegrowana,  
wymiar maksymalny części roboczej 
9.9 Charr, początkowy/dystalny 
maksimum 8 Charr,  
co najmniej jeden kanał roboczy na 
wprost  dla instrumentów minimum 5  
Charr,  
możliwość niezależnego wprowadzenia 
minimum dwóch 

1 Tak/podać 

 wymiar kanału 
wewnętrznego  
6,1x6,1 = 0pkt 
powyżej = 10pkt 

  



instrumentów/cewników/sond 
minimum 3 Charr,  
wymiar wymiary kanału wewnętrznego 
minimum 5,1x6,1 Charr.  

Kąt patrzenia optyki 10-15 stopni,  
długość robocza 430-450 mm,  
całkowita 550-600 mm.  

2 

Pojemnik do sterylizacji 
autoklawowalnej  
Wymiary wewnętrzne: długość 700 – 
750 mm, szerokość 100 – 120 mm,  
Pojemnik z wkładami typu „jeż” do 
wyłożenia spodu jak i  mocowanymi do 
pokrywy pojemnika.  

1 Tak/podać     

3 

światłowód do optyki, długość 
minimum 2300 mm średnica wiązki 
światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na 
klik/zatrzask ,wymienna końcówka do 
zapięcia optyki 

1 Tak/podać     

4 

Kleszczyki  typu „ząb myszy” 5 Charr.,  
długość 550-600 mm. Kleszczyki 
obrotowe 360 st., minimum 
dwuelementowe, możliwość 
oddzielnego zakupu wkładu/części 
roboczej oraz rękojeści . Rękojeść z 
systemem przeciążeniowym, część 
robocza z elementem ułatwiającym 
obrót/pozycjonowanie narzędzi, 
rękojeść i wkład łączony 
szybkozłączem na tzw „clik   

1 Tak/podać     

5 

Kleszczyki  typu „aligator” 5 Charr.,  
długość 550-600 mm. Kleszczyki 
obrotowe 360 st., minimum 
dwuelementowe, możliwość 
oddzielnego zakupu wkładu/części 
roboczej oraz rękojeści . Rękojeść z 
systemem przeciążeniowym, część 
robocza z elementem ułatwiającym 
obrót/pozycjonowanie narzędzi, 
rękojeść i wkład łączony 
szybkozłączem na tzw "click"  

1 Tak/podać     

 
 

2.  Resektory w tym:  4       

  Resektor  1        

1 
Optyka do resektora, kąt patrzenie 30 
stopni, średnica 4 mm, długość optyki 
300-310 mm 

1 Tak/podać 
 długość optyki 300mm = 
0pkt  
powyżej = 10pkt 

  

2 
Uchwyt / napęd elektrod/element 
roboczy tzw. zamknięty z niezależnym 
uchwytem na kciuk 

3 Tak/podać     

3 

Płaszcz zewnętrzny maksimum 24 Fr. z 
dziurkami irygacyjnymi i bruzdami 
podłużnymi tzw. „ryflowaniem”,  oraz z 
portami odpływ / dopływ medium 
płynnego z wymiennym / 
wyjmowanym kranikiem regulacji 
przepływu, z systemem zapięcia 
zatrzaskowego 

1 Tak/podać     



4 

Płaszcz wewnętrzny  minimum 22Fr., 
końcówka ścięta/ ukośna ceramiczna, z 
systemem zapięcia zatrzaskowego do 
uchwytu / napędu 

1 Tak/podać     

5 
Obturator standardowy do 
oferowanych płaszczy/płaszcza 

1 Tak     

6 
Obturator tzw. optyczny z kanałem 
optyki do oferowanych 
płaszczy/płaszcza  

1 Tak     

7 
Elektroda wielorazowa autoklawowalna 
dedekowana do oferowanych płaszczy 
resekcyjnych typ pętla tnąca  

6 Tak     

8 
Elektroda wielorazowa autoklawowalna 
dedekowana do oferowanych płaszczy 
resekcyjnych typ wałeczkowa 

6 Tak     

9 
Elektroda wielorazowa autoklawowalna 
dedekowana do oferowanych płaszczy 
resekcyjnych typ kulkowa 

6 Tak     

10 pojemnik do sterylizacji elektrod 1 Tak     

11 kabel HF resektor/diatermia 3 Tak     

12 

światłowód do optyki, długość 
minimum 2300 mm średnica wiązki 
światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na 
klik/zatrzask ,wymienna końcówka do 
zapięcia optyki 

1 Tak/podać     

13 strzykawka urologiczna 1 Tak     

14 
adapter tzw giętki do połączenia 
strzykawki z płaszczem resektora 

1 Tak     

15 
Kosz do mycia i sterylizacji 
oferowanych optyk  

1 Tak     

16 

Pojemnik do sterylizacji 
autoklawowalnej 
Wymiary wewnętrzne: długość 400 – 
450 mm, szerokość 200 – 220 mm,  
Pojemnik z wkładami typu „jeż” do 
wyłożenia spodu jak i  mocowanymi do 
pokrywy pojemnika. 

1 Tak/podać     

  Resektor   3       

1 
Optyka do resektora, kąt patrzenie 30 
stopni, średnica 4 mm, długość optyki 
300-310 mm 

3 Tak/podać 
 długość optyki 300mm = 
0pkt  
powyżej = 10pkt 

  

2 
Uchwyt / napęd elektrod/element 
roboczy do współpracy z elektrodami 
bipolarnymi 

3 Tak     

3 

Płaszcz zewnętrzny maksimum 26 Fr. z 
dziurkami irygacyjnymi i bruzdami 

podłużnymi tzw. „ryflowaniem”,  oraz z 
portami odpływ / dopływ medium 
płynnego z wymiennym / 
wyjmowanym kranikiem regulacji 
przepływu, z systemem zapięcia 
zatrzaskowego 

3 Tak/podać     

4 

Płaszcz wewnętrzny  minimum 24 Fr., 
końcówka ścięta/ ukośna ceramiczna, z 
systemem zapięcia zatrzaskowego do 
uchwytu / napędu 

3 Tak/podać     

5 
Obturator standardowy do 
oferowanych płaszczy/płaszcza 

3 Tak     



6 
Elektroda hakowa bipolarna 
wielorazowa autoklawowalna 

18 Tak     

7 
Elektroda tnąca, bipolarna, 
wielorazowa autoklawowalna 

18 Tak     

8 
Elektroda koagulująca bipolarna, 
wielorazowa autoklawowalna 

18 Tak     

9 Kabel bipolarny do resektoskopu  3 Tak     

10 

światłowód do optyki, długość 
minimum 2300 mm średnica wiązki 
światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na 
klik/zatrzask ,wymienna końcówka do 
zapięcia optyki 

3 Tak/podać     

11 strzykawka urologiczna 3 Tak     

12 
adapter tzw giętki do połączenia 
strzykawki z płaszczem resektora 

3 Tak     

13 
Kosz do mycia i sterylizacji 
oferowanych optyk  

3 Tak     

14 

Pojemnik do sterylizacji 
autoklawowalnej 
Wymiary wewnętrzne: długość 400 – 
450 mm, szerokość 200 – 220 mm,  
Pojemnik z wkładami typu „jeż” do 
wyłożenia spodu jak i  mocowanymi do 
pokrywy pojemnika. 

3 Tak     

  
dodatkowe wyposażenie do 

resektorów 
        

1 
Optyka do resektora, kąt patrzenie 12 
stopni, średnica 4 mm, długość optyki 
300-310 mm 

4 Tak/podać 
długość optyki 300mm = 
0pkt  
powyżej = 10pkt 

  

2 
Obturator tzw. optyczny z kanałem 
optyki  

1 Tak     

3 
Łącznik do współpracy płaszczy 
resektoskopowych  z  kleszczykami i 
nożyczkami optycznymi 

1 Tak/podać     

 
 
 
 

 

3.  
Min PCNL w tym: 

 
2        

1 

Optyka operacyjna, kąt patrzenia 10-
15 stopni, kanał roboczy na wprost dla 
instrumentów minimum 6 Charr., 
długość. robocza 220-250 mm. 

2 Tak/podać 
długość optyki 220mm = 
0pkt  
powyżej = 10pkt 

  

2 
Płaszcz operacyjny 15-16 Charr. 
okrągły, z obrotowym przepływem, 
długość. robocza 200-210 mm. 

2 Tak/podać 
 Płaszcz 15 = 10 pkt.  

Powyżej 15=0pkt 
  

3 
Płaszcz operacyjny 17-18 Charr. 
okrągły, z obrotowym przepływem, , 
długość. robocza 200-210 mm. 

2 Tak/podać     

4 
Dylatator 12-13 Charr. długość 320-
350 mm 

2 Tak/podać     

5 
Dylatator 14-15 Charr. długość 320-
350 mm 

2 Tak/podać     

6 
Płaszcz typ amplatz , 18-19 Charr., 
długość. robocza 150-160 mm 

2 Tak/podać     



7 
Obturator do płaszcza nefroskopowego 
15-16 Charr. 

2 Tak/podać     

8 
Obturator do płaszcza nefroskopowego 
17-18 Charr. 

2 Tak/podać     

9 

Kleszczyki  typu „ząb myszy” 5-6 
Charr.,  długość 400-450 mm.  
Kleszczyki obrotowe 360 st., minimum 
dwuelementowe, możliwość 
oddzielnego zakupu wkładu/części 
roboczej oraz rękojeści. 
Obrót/rotacja części chwytającej 
niezależna od pozycjonowania 
rękojeści/uchwyt 

2 Tak/podać     

10 

Kleszczyki  typu „aligator” 5-6 Charr.,  
długość 400-450 mm.  Kleszczyki 
obrotowe 360 st., minimum 
dwuelementowe, możliwość 

oddzielnego zakupu wkładu/części 
roboczej oraz rękojeści.Obrót/rotacja 
części chwytającej niezależna od 
pozycjonowania rękojeści/uchwyt 

2 Tak/podać     

11 

Pojemnik do sterylizacji 
autoklawowalnej ureterorenoskopu 
Wymiary wewnętrzne: długość 400 – 
450 mm, szerokość 200 – 220 mm,  
Pojemnik z wkładami typu „jeż” do 
wyłożenia spodu jak i  mocowanymi do 
pokrywy pojemnika. 

2 Tak/podać     

12 

światłowód do optyki, długość 
minimum 2300 mm średnica wiązki 
światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na 
klik/zatrzask ,wymienna końcówka do 
zapięcia optyki 

2 Tak/podać     

 

4.  Litrotryptor w tym: 1 
   

1 

Zestaw do urologicznej litotrypsji 
endoskopowej umożliwiający litotrypsję 
w całym układzie moczowym: pęcherz, 
moczowód i nerki, dostosowany do 
pracy z wszystkimi popularnymi 
rodzajami sztywnych endoskopów 
urologicznych o prostym kanale 
roboczym i bocznej optyce.. 
Typ litotryptora: balistyczny i  

ultradźwiękowy 

Przeznaczenie litotryptora: 
- Litotrypsja kamieni w pęcherzu 

moczowym 

- Litotrypsja kamieni w 

moczowodzie 

- Litotrypsja kamieni w nerkach 

Zintegrowane w jednej obudowie 
moduły litotrypsji balistycznej i 
ultradźwiękowej 
Pompa ssąca do litotrypsji 
zintegrowana z litotryptorem 

1 Tak/podać 

Układ monitorujący 

efektywność litotrypsji, 
wyświetlający w czasie 
rzeczywistym na ekranie 
urządzenia graficzny 
wskaźnik obrazujący 
skuteczność kruszenia 
 
Tak=10pkt 
Nie=0 pkt 
 

 



Możliwość wykonywania i wyboru 
rodzaju litotrypsji : 

- tylko balistyczna  

- tylko ultradźwiękowa  

- łączona: balistyczna i 

ultradźwiękowa    

  równocześnie 

Energia krusząca balistyczna, 
ultradźwiękowa oraz odsysanie 
podczas zabiegu litotrypsji realizowane 
za pośrednictwem jednej głowicy i 
jednej sondy kruszącej 
Zasilanie litotryptora: 100-240V AC, 
50-60Hz 
Interfejs użytkownika w postaci 
kolorowego, dotykowego ekranu LCD 
Interfejs użytkownika w języku polskim 
Złącze HDMI wbudowane w litotryptor, 
umożliwiające podłączenie do 
endoskopowego toru wizyjnego i 
wyświetlanie na jego ekranie bieżących 
ustawień parametrów litotrypsji 
Predefiniowane programy (zestawy 
ustawień parametrów litotrypsji) do 
litotrypsji: 

- kamieni twardych 

- kamieni miękkich 

Litotryptor i głowica krusząca 
wyposażone w układ aktywnego 
chłodzenia cieczą, zapobiegający 
przegrzewaniu głowicy 
Mechanizm blokujący w trakcie trwania 
zabiegu litotrypsji połączenie między 
wtyczką kabla głowicy kruszącej a 
litotryptorem, zapobiegający 
przypadkowemu odłączeniu głowicy od 
litotryptora 
Litotryptor wyposażony w układ RF-ID 
umożliwiający: 

- rozpoznawanie czy głowica 

krusząca jest   

  podłączona do aparatu 

- rozpoznawanie rodzaju sondy 

kruszącej  

  podłączonej do głowicy 

Litotryptor wyposażony w funkcję 
gromadzenia i wyświetlania statystyk 
dotyczących: 

- użycia litotryptora 

- użycia głowicy kruszącej 

- użycia sond kruszących 

Litotryptor wyposażony w funkcję 
automatycznego ustawiania zalecanych 
parametrów litotrypsji, odpowiednich 
dla rodzaju podłączonej sondy 
kruszącej 



Regulacja częstotliwości balistycznych 
impulsów kruszących w zakresie 1 – 12 
Hz, w odstępach co 1 Hz 
Regulacja mocy balistycznych 

impulsów kruszących w zakresie 10-
100%, w odstępach co 10% 
Wyświetlanie ustawionych parametrów 
litotrypsji balistycznej (moc, 
częstotliwość) podczas zabiegu na 
ekranie litotryptora 
Regulacja mocy ultradźwiękowych 
impulsów kruszących w zakresie 10-
100%, w odstępach co 10% 
Wyświetlanie ustawionej mocy energii 
ultradźwiękowej podczas zabiegu na 
ekranie litotryptora 
Regulacja siły ssania w zakresie 10-
100%, w odstępach co 10% 
Wyświetlanie ustawionej siły ssania 
podczas zabiegu na ekranie litotryptora 
Możliwość jednoczesnego odsysania 
płynu i fragmentów kamieni z miejsca 
operacyjnego podczas litotrypsji 
ultradźwiękowej, balistycznej i łączonej 
(balistyczno – ultradźwiękowej) 
Zintegrowany z aparatem mechanizm 
automatycznie uruchamiający ssanie w 
momencie wyzwolenia energii 
kruszącej i wyłączający je w momencie 
dezaktywacji energii kruszącej 
Sterowanie każdym rodzajem energii 
kruszącej i odsysaniem za pomocą 
jednego zintegrowanego kontrolera 
podłogowego 
Głowica do litotrypsji  
Klucz dynamometryczny do dokręcania 
sond kruszących – 1 szt. 
Sondy kruszące minimum 50 szt. 
Rozmiary do wyboru w pakietach po 5 
szt., według potrzeb zamawiającego: 

- 1.1 mm x 425 mm 

- 1.1 mm x 520 mm 

- 1.1 mm x 625 mm 

- 1.5 mm x 440 mm 

- 1.9 mm x 341 mm 

- 3.4 mm x 340 mm 

- 3.4 mm x 445 mm 

- 3.9 mm x 350 mm 

- 3.9 mm x 440 mm 

Wyposażenie zabiegowe na minimum 
50 zabiegów. 
Dodatkowa głowica umożliwiająca 
wykonanie min 2-ch zabiegów dziennie 
Kontroler podłogowy do sterowania 
aparatem  

 
Wózek do litotryptora wyposażony w 4 
koła skrętne (minimum 2 z hamulcami) 
i półkę pod aparat 



 

5.  Laser 1 
   

1 

Laser 

System laserowy przeznaczony do: 

- leczenie kamicy układu moczowego 
niezależnie od składu chemicznego 
kamieni 

- nacinanie zwężeń dróg moczowych 

- ablacja powierzchniowych 
nowotworów dróg moczowych 

Długość fali min. 2080 nm 

Moc lasera min. 35W 

Energia impulsu regulowana w zakresie 
min. 0.2 – 3.5J 

Długość impulsu  min. 150 – 500 µs 

Częstotliwość pracy lasera regulowana 
w zakresie min. 3 – 25 Hz 

Laser w obudowie jezdnej wyposażony 
w cztery kółka skrętne. 

Min. 6 programów fabrycznych o 
różnej charakterystyce oraz długości 

impulsu, w tym standardowy program 
Dusting oraz oddzielny program 
dedykowany kruszeniu kamie-ni ze 
zmniejszoną retropulsją złogów, 
różniący się charakterystyką oraz 
długością impulsu od standardowego 
programu Dusting. 

Sterowanie laserem za pomocą pedała 
nożnego bezprzewodowego, 
trójprzyciskowe-go – wyzwolenie 
pracy, regulacja energii i częstotliwości 

Wbudowany moduł bluetooth do 
współpracy z bezprzewodowym 
pedałem nożnym 

Automatyczna detekcja obecności 
włókna światłowodowego.  

Po podłączeniu, laser automatycznie 
rozpoznaje rodzaj i średnicę 
podłączonego włókna. 

Przenoszenie min. 35W przy użyciu 
włókna światłowodowego 272 um 

Laser współpracujący ze włóknami 
światłowodowymi o średnicy w 
zakresie min. 200 -1000 um. 

Możliwość podłączenia dodatkowego 
zewnętrznego monitora 
wyświetlającego bieżą-ce parametry 

1 Tak/podać 

 Długość fali min. 2080 
nm: 
 
mniejsze 2100 nm – 10 
pkt 
większe lub równe 2100 
nm – 0 pkt 

 
 
 
 
Wbudowany moduł 
bluetooth do współpracy 
z bezprzewodowym 
pedałem nożnym. 
Tak – 10 pkt 

Nie – 0 pkt 

  



pracy lasera. 

Sterowanie parametrami lasera a także 
wyświetlanie paramertów pracy lasera 
(ener-gia, czestotliwość) oraz 
sumarycznych danych nt. ilości 
oddanych impulsów, mocy z jaką 
pracuje laser, informacji o długości 
czasu emisji promieniowania 
laserowego, na głównej stronie menu 
ekranu dotykowego. 

Regulacja mocy i częstotliwości pracy 
lasera bez konieczności przechodzenia 
w tryb czuwania (Standby) 

Wbudowany schowek na okulary 
ochronne i inne akcesoria 

2 Okulary ochronne  3 Tak     

3 

Wielorazowe włókno 365 µm – 1 op. 3 
sztuki, Włókna światłowodowe 
przystosowane do sterylizacji 
plazmowej lub w autoklawie 

1 Tak     

4 

Wielorazowe włókno 272 µm – 1 op 3 
sztuki. Włókna światłowodowe 
przystosowane do sterylizacji 
plazmowej lub w autoklawie 

1 Tak     

5 Stripper dla włókna  1 Tak     

6 Stripper dla włókna  1 Tak     

7 Nóż do włókien  1 Tak     

 
 
 
 

6.  
Tor wizyjny dla Oddziału Urologii 
w tym: 

 
 1   

  
  

  kamera kontroler          

1 

Sterownik kamery z 
ekranem/wyświetlaczem dotykowym, 
do obrazowania oraz sterowania 
wyborem funkcji, w tym min. 
funkcjami wyboru profilu, ustawienia/ 
wyboru jasności/doświetlenia obrazu 
endoskopowego na monitorze, balansu 
bieli, wyboru menu ustawień 
Panel kamery/sterownika z gniazdem 
USB do podłączenia pamięci. 
Pilot z minimum przyciskami 
funkcyjnymi i kierunkowymi 
umożliwiającymi wybór i sterowanie 
parametrami kamery wyświetlanymi na 
ekranie monitora. 
 
Funkcja zapisu zdjęć oraz sekwencji 
wideo w pamięci zewnętrznej  typu   
PenDrive, 
Format minimum: JPEG, TIFF / MPEG4 
(1920 x 1080) 
Możliwość podłączenia innych głowic – 
np.  głowica 3-chipowa 4K  
(rozszerzenie zakresu wyposażenia 
kamery w przyszłości)  
 
Cyfrowe wzmacnianie kontrastu 
kolorów i możliwości zwiększenia 

1 Tak/podać 

 Oprogramowanie 
specjalistyczne 
  
9 programów=0pkt 
powyżej 9 programów = 
10pkt 

  



jasności obrazu poprzez funkcję HDR 
(High Dynamic Range) w celu 
uwydatnienia struktury 
powierzchniowej tkanki z możliwością 

włączenie i wyłączenie w dowolnym 
momencie 
 
Praca w różnych 
rozdzielczościach/formatach w tym 
m.in.: 
rozdzielczości dla obrazowania 16:9 
minimum 1920 x 1080p 
rozdzielczość dla obrazowania 5:4 
minimum 1280 x 1024p                                                                                                  
rozdzielczość dla obrazowania 16:10 
minimum1920 x 1200p 
 
Możliwość współpracy/podłączenia do 
sterownika videoureterorenoskopu 
jedno i dwukanałowego z portem 
dokującym włókna laserowego oraz 
videocystoskopu (podać opisać 
parametry optyk giętkich wraz z nr 
katalogowymi) -opcja do 
rozbudowy/uzupełnienia w przyszłości. 
 
Balans bieli dla różnych typów źródeł 
świata zakres pracy/dostosownia 
minimum 2300k do 7000k 
 
Zoom cyfrowy 
 
Profile standardowe minimum 9 , w 
tym urologiczne minimum 
ureterorenoskopia, PDD 
Menu w języku polskim 

  klawiatura do wprowadzania danych  1 Tak/podać     

  Głowica  do endourologii         

2 

Głowica uniwersalna  
Głowica kamery wyposażona w  min. 2   
przyciski sterujące,                                                                           
waga głowicy bez kabla nie więcej niż 
110g. 
Cyfrowe przetwarzanie obrazu i 
transmisja sygnału cyfrowego                                                
Konstrukcja głowicy kamery 
umożliwiająca połączenie ze 
standardowymi optykami po 
zastosowaniu dedykowanego 
obiektywu                                       

1 Tak/podać 

 waga głowicy bez kabla 
nie 110g = 0pkt 
 
poniżej 110g=5pkt 

  

4 

Obiektyw z połączeniem typu C, do 
optyk cienkich poniżej 7 mm w tym 

ureterorenoskopów i  giętkich 
ureterorenoskopów 
 

1 Tak/podać     

3 

Głowica urologiczna 
obrotowa/pozycjonowana w dwóch 
pozycjach 0 i 90 stopni. 
Głowica kamery wyposażona w  min. 2   
przyciski sterujące,                                                                           
waga głowicy bez kabla nie więcej niż 
175g. 
Cyfrowe przetwarzanie obrazu i 
transmisja sygnału cyfrowego  
Głowica dedykowana do diagnostyki 
PDD                                               
Konstrukcja głowicy kamery 
umożliwiająca połączenie ze 
standardowymi optykami  

urologicznymi zintegrowany obiektyw. 

1 Tak/podać 

waga głowicy bez kabla 
nie 175g = 0pkt 
 
poniżej 175g=5pkt 

  



  monitor         

1 

Monitor medyczny  
Przekątna minimum  27” 
Rozdzielczość  minimum 1920 x 1080  

Kontrast minimum 1000:1 
 

1 Tak/podać 
 Przekątna 27”=0pkt 
 

Powyżej 27”=10pkt 

  

2 

Monitor medyczny  
Przekątna minimum  24” 
Rozdzielczość  minimum 1920 x 1080  
Kontrast minimum 1000:1 
 

1 Tak/podać 
 Przekątna 24”=0pkt 
 
Powyżej 24”=10pkt 

  

3 podstawa do monitora 1 Tak     

  źródło światła    Tak/podać     

1 

źródło światła  typ LED 
- żarówka LED 
- czas pracy około 30.000 godzin 
 moc  minimum 80 W 
LED (odpowiednik mocy lampy 
ksenonowej 300 W)  

- Tryb ręcznej regulacji natężenia 
światła z panelu czołowego w zakresie 
0 - 100  
-  obrotowe złącze światłowodu do 
bezpośredniego podłączenia 
światłowodów  firmy  Wolf, Olympus, 
Storz lub ACMI 
- Temperatura barwowa 6.500K 

1 Tak/podać 

 moc 80 W LED=0pkt 

 
powyżej =10pkt 

  

  wózek do zestawu z ramieniem          

1 

Ilość półek minimum 3, umożliwiające 
ustawienie wszystkich urządzeń 
wchodzących w skład zestawu toru 
wizyjnego w tym minimum  dwie o 
regulowanej wysokości.  
- Uchwyt na głowicę kamery. 
- Uchwyt na płyny infuzyjne, wysokość 
regulowana 
- Ramię do zawieszania/mocowania  
monitora mocowane w konstrukcji 
wózka 
- Uchwyt do mocowania światłowodu 
- Minimum dwa kółka z blokadą 

1 Tak/podać     

   Pompa urologiczna  1       

1 

Pompa urologiczna ssąco-płucząca 
wielodyscyplinarna (w tym min. 
endourologia, laparoskopia) 
Panel z ekranem dotykowym 
Ekran dotykowy do sterowania 
funkcjami min: 
- zmiana/wybór programu np.: 
Endourologia 
- zmaiana ciśnienia zadanego 

- uruchamianie funkcji ssania, płukania 
Ekran z informacjami 
Wskazanie słupkowe ciśnienie 
rzeczywiste / ciśnienie zadane   
Wskazanie cyfrowe ciśnienie 
rzeczywiste / ciśnienie zadane 
Menu w języku polskim 
Minimum  dwa programy dedykowane 
do ureterorenoskopii w tym minimim 
jeden dedykowany do giętkiego 
ureterorenoskopu 
Minimum  dwa programy dedykowane 
do cystoskopii (giętka i sztywna) 

1 Tak/podać 

Oprogramowanie 
dedykowane do urologii i 
laparoskopii = 0 pkt 
 
szerszy zakres 
oprogramowania 
zabiegowego =10pkt 
 
Dwa programy 
dedykowane do 
ureterorenoskopii w tym 
jeden dedykowany do 
giętkiego 
ureterorenoskopu 
=0pkt 
powyżej/wiecej=10pkt 
 

  

2 
przełacznik nożny dla trybu 
endourologia (opcja) TUR/Enucleation 

1 Tak     



3 
Zestaw drenów płuczących 
wielorazowych autoklawowalnych 

2 Tak     

4 Wąż próżniow 2 Tak     

5 
Zestaw drenów (1 op. zawiera 10 
sztuk) z przebijakami, pakowane 
sterylnie. 

2 Tak     

6 Filtry tzw higieniczne do pompy  1 Tak     

7 
Pojemnik na wydzielinę/płyn odessany 
minimum 3 litry, autoklawowalny. 

2 Tak/podać     

 

 

 7. Tor wizyjny poradnia   1       

  kamera kontroler          

1 

Sterownik kamery z ekranem/wyświetlaczem dotykowym, do 
obrazowania oraz sterowania wyborem funkcji, w tym min. 
funkcjami wyboru profilu, ustawienia/ wyboru 
jasności/doświetlenia obrazu endoskopowego na monitorze, 
balansu bieli, wyboru menu ustawień. 
Panel kamery/sterownika z gniazdem USB do podłączenia 
pamięci. 
Pilot z minimum przyciskami funkcyjnymi i kierunkowymi 
umożliwiającymi wybór i sterowanie parametrami kamery 
wyświetlanymi na ekranie monitora. 
 
Funkcja zapisu zdjęć oraz sekwencji wideo w pamięci zewnętrznej  
typu   PenDrive, 
Format minimum: JPEG, TIFF / MPEG4 (1920 x 1080) 
Możliwość podłączenia innych głowic – np.  głowica 3-chipowa 4K  
(rozszerzenie zakresu wyposażenia kamery w przyszłości)  
 
Cyfrowe wzmacnianie kontrastu kolorów i możliwości zwiększenia 
jasności obrazu poprzez funkcję HDR (High Dynamic Range) w 
celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki z możliwością 
włączenie i wyłączenie w dowolnym momenciePraca w różnych 
rozdzielczościach/formatach w tym m.in.: 
rozdzielczości dla obrazowania 16:9 minimum 1920 x 1080p 
rozdzielczość dla obrazowania 5:4 minimum 1280 x 1024p                                                                                                  
rozdzielczość dla obrazowania 16:10 minimum1920 x 1200p 
Możliwość współpracy/podłączenia do sterownika 
videoureterorenoskopu jedno i dwukanałowego z portem 
dokującym włókna laserowego oraz videocystoskopu (podać 
opisać parametry optyk giętkich wraz z nr katalogowymi) -opcja 
do rozbudowy/uzupełnienia w przyszłości. 
 
Balans bieli dla różnych typów źródeł świata zakres 

pracy/dostosownia  minimum 2300k do 7000k 
Zoom cyfrowy 
Profile standardowe minimum 9 , w tym urologiczne minimum 
ureterorenoskopia, PDD 
Menu w języku polskim 

1 Tak/podać 

 Oprogramowanie 
specjalistyczne 
  
9 programów=0pkt 
powyżej 9 
programów = 10pkt 

  

2 klawiatura do wprowadzania danych  1       

  Głowica  do endourologii         



2 

Głowica uniwersalna  
Głowica kamery wyposażona w  min. 2   przyciski sterujące,                                                                           
waga głowicy bez kabla nie więcej niż 110g. 
Cyfrowe przetwarzanie obrazu i transmisja sygnału cyfrowego                                                
Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze 
standardowymi optykami po zastosowaniu dedykowanego 
obiektywu                                       

1 Tak/podać 

 waga głowicy bez 
kabla nie 110g = 
0pkt 
 
poniżej 110g=5pkt 

  

4 
Obiektyw z połączeniem typu C,  do optyk cienkich poniżej 7 mm 
w tym ureterorenoskopów i  giętkich ureterorenoskopów 

1 Tak/podać     

3 

Głowica urologiczna obrotowa/pozycjonowana w dwóch 

pozycjach 0 i 90 stopni. 
Głowica kamery wyposażona w  min. 2   przyciski sterujące,                                                                           
waga głowicy bez kabla nie więcej niż 175g. 
Cyfrowe przetwarzanie obrazu i transmisja sygnału cyfrowego                                               
Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze 
standardowymi optykami  urologicznymi zintegrowany obiektyw  

1 Tak/podać 

waga głowicy bez 
kabla nie 175g = 
0pkt 
 
poniżej 175g=5pkt 

  

  Monitor   
 

    

1 

Monitor medyczny  
Przekątna minimum  27” 
Rozdzielczość  minimum 1920 x 1080  
Kontrast minimum 1000:1 
 

1 Tak/podać     

  źródło światła    Tak/podać     

1 

źródło światła  typ LED 
- żarówka LED 
- czas pracy około 30.000 godzin 
- moc  minimum 80 W LED (odpowiednik mocy lampy 
ksenonowej 300 W)  
- Tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w 
zakresie 0 - 100 
 -  obrotowe złącze światłowodu do bezpośredniego podłączenia 
światłowodów  firmy  Wolf, Olympus, Storz lub ACMI 
- Temperatura barwowa 6.500K 

1 Tak/podać 

 moc 80 W 
LED=0pkt 
 
powyżej =10pkt 

  

  wózek do zestawu z ramieniem    Tak/podać     

1 

Ilość półek minimum 3, umożliwiające ustawienie wszystkich 
urządzeń wchodzących w skład zestawu toru wizyjnego w tym 
minimum  dwie o regulowanej wysokości.  
- Uchwyt na głowicę kamery 
- Uchwyt na płyny infuzyjne, wysokość regulowana 
- Ramię do zawieszania/mocowania  monitora mocowane w 
konstrukcji wózka 
- Uchwyt do mocowania światłowodu 
- Minimum dwa kółka z blokadą 

1 Tak/podać     



 

 8. Cystoskopy w  tym: 8        

  Cystoskop A  3       

1 
Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni długość 300-310 mm ,  
optyka autoklawoawalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej 
wiązki światłowodowej światłowodu  

3 Tak/podać 
 długość optyki 
300mm = 0pkt  
powyżej = 10pkt 

  

2 
światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica 
wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask 
,wymienna końcówka do zapięcia optyki 

3 Tak/podać     

3 Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk  3 Tak     

4 
Płaszcz cystoskopowy 15-16 Charr. z dwoma przyłączami typu 
luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, umożliwiający 
pracę narzędziami minimum 5 Fr.  

3 Tak/podać 
Płaszcz 16=0pkt 
Płaszcz poniżej 16 
= 10 pkt 

  

5 
Mostek/łącznik płaszcz cystoskopowy-optyka z 1 
wejściem/portem do wprowadzania instrumentów 

3 Tak     

6 

Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej 
Wymiary wewnętrzne: długość 400 –500 mm, szerokość 200-300  
mm,  
Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i  
mocowanymi do pokrywy pojemnika.  

3 Tak/podać     

  Cystoskop  B 2        

1 
Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni długość 300-310 mm ,  
optyka autoklawoawalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej 
wiązki światłowodowej światłowodu  

2 Tak/podać 
 długość optyki 
300mm = 0pkt  
powyżej = 10pkt 

  

2 
światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica 
wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask 
,wymienna końcówka do zapięcia optyki 

2 Tak/podać     

3 Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk  2 Tak     

4 
Płaszcz cystoskopowy 17-18 Charr. z dwoma przyłączami typu 
luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, umożliwiający 
pracę narzędziami minimum 5 Fr. lub 2x 4 Fr.  

2 Tak/podać 
Płaszcz 18=0pkt 
Płaszcz poniżej 18 
= 10 pkt 

  

5 
Mostek/łącznik płaszcz cystoskopowy-optyka z 1 
wejściem/portem do wprowadzania instrumentów 

2 Tak     

6 

Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej  
Wymiary wewnętrzne: długość 400 –500 mm, szerokość 200-300  
mm,  
Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i  
mocowanymi do pokrywy pojemnika.  

2 Tak/podać     

  Cystoskop C  3       



1 
Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni długość 300-310 mm ,  
optyka autoklawoawalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej 
wiązki światłowodowej światłowodu  

3 Tak/podać 
 długość optyki 
300mm = 0pkt  
powyżej = 10pkt 

  

2 
światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica 
wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask 
,wymienna końcówka do zapięcia optyki 

3 Tak/podać     

3 Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk  3 Tak     

4 
Płaszcz cystoskopowy 19-20 Charr. z dwoma przyłączami typu 
luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, umożliwiający 
pracę narzędziami minimum 7 Fr. lub 2 x 5 Fr  

3 Tak/podać 
 Płaszcz 20=0pkt 
Płaszcz poniżej 20 
= 10 pkt 

  

5 
Wkładka cystoskopowa z dźwignią Albarrana z 1 
wejsciem/portem do wprowadzania instrumentów 

2 Tak     

6 
Mostek/łącznik płaszcz cystoskopowy-optyka z 1 
wejsciem/portem do wprowadzania instrumentów 

3 Tak     

7 

Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej 
Wymiary wewnętrzne: długość 400 –500 mm, szerokość 200-300  
mm,  
Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i  
mocowanymi do pokrywy pojemnika.  

3 Tak/podać     

  dodatkowe wyposażenie do cystoskopów   Tak/podać     

1 
Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni długość 300-310 mm ,  
optyka autoklawoawalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej 
wiązki światłowodowej światłowodu  

2 Tak/podać 
 długość optyki 
300mm = 0pkt  
powyżej = 10pkt 

  

2 
Optyka 4 mm, kąt patrzenia 70 stopni długość 305-315 mm ,  
optyka autoklawoawalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej 
wiązki światłowodowej światłowodu  

2 Tak/podać 
 długość optyki 
305mm = 0pkt  
powyżej = 10pkt 

  

3 Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk  4 Tak     

4 
Kleszczyki do ciał obcych współpracujące z płaszczami 
cystoskopowymi oferowanymi w zestawie D 

2 Tak/podać     

5 
Kleszczyki chwytające, optyczne, obie bransze ruchome, 
współpracujące z płaszczami cystoskopowymi oferowanymi w 
zestawie  D 

2 Tak/podać     

6 
światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica 
wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask 
,wymienna końcówka do zapięcia optyki 

2 Tak/podać     

7 
uszczelki do kanału cystoskopowego w op min 10 szt do narzędzi 
5 FR 

1 Tak     

8 
uszczelki do kanału cystoskopowego w op min 10 szt do narzędzi 
7 FR 

1 Tak     

      

 

W przypadku parametrów od-do lub maksimum minimum 

wymagane podanie wartości oferowanych 
  

 

 
 
 
 

 



 
Część 2   

1. FOTEL do zabiegów i badań urologicznych szt.1 

 
L.p 

 
WYMAGANE WARUNKI I 

PARAMETRY 
 

PARAMETRY 
WYMAGANE 

PUNKTACJA 
PARAMETRY 
OFEROWANE 

 Informacje podstawowe 

1 

Siedzisko, sekcja pleców oraz sekcja 
głowy wyłożone wygodnym 
materacem o ergonomicznym 
kształcie. Materace z możliwością 
wymiany całych paneli. 

TAK 
 

 

 

2 
Podstawa fotela umożliwiająca 
stabilną pracę o wymiarach 1000 x 
525 mm ±50mm 

TAK  
(podać) 

 
 

3 

Szerokość siedziska: min.570 mm ± 
20mm 
Szerokość sekcji pleców: min 560 
mm, max 680 mm 

TAK  
(podać) 

 

 

4 
Długość fotela w pozycji 
horyzontalnej. min 1270 mm 

TAK  
(podać) 

 
 

5 
Maksymalne bezpieczne obciążenie 
fotela 
min.190 kg 

TAK  
(podać) 

= 190 kg – 0p 
Powyżej 190 kg – 

10p 
 

6 

Powierzchnia materacy łatwa w 
czyszczeniu, dostępna w szerokiej 
palecie kolorów. Minimum 10 
kolorów. 

TAK  
(podać) 

 

 

7 
Elektryczna regulacja wysokości 
fotela, kąta nachylenia siedziska, kąta 
nachylenia oparcia. 

TAK 
 

 

8 
Możliwość szybkiej zmiany pozycji 
fotela przy pomocy  nożnego panelu 
sterującego. 

TAK 
 

 

9 
Regulacja wysokości w zakresie 
625mm-1000mm ±50mm dzięki 
kolumnie teleskopowej. 

TAK  
(podać) 

 
 

10 
Najniższa pozycja siedziska 
maksimum 625mm 

TAK  
(podać) 

 
 

11 
Elektryczna regulacja pochylenia 
sekcji pleców w zakresie min. 0 - 50 

TAK  
(podać) 

 
 

12 
Pozycja startowa fotela umożliwiająca 
pacjentowi łatwe zajęcie miejsca bez 
potrzeby stosowania podnóżka 

TAK 
 

 

13 
Możliwość ustawienia elektrycznego 
ustawienia pozycji Trendelenburga/ 
Antytrendelenburga +/-min. 19 

TAK  
(podać) 

 
 

14 
Zasilanie fotela 230V, 50Hz, maks. 
0,45kW, przewód zasilający min. 3 m 

TAK  
(podać) 

 
 

15 
Możliwość mocowania rolki z 
prześcieradłem jednorazowym pod 
pokrywą sekcji pleców. 

TAK 
 

 

16 
Możliwość demontażu siedziska w 
celu łatwiejszego czyszczenia. 

TAK 
 

 

17 
Szyny boczne zamontowane po obu 
stronach fotela w sekcji oparcia i 
sekcji siedziska. 

TAK 
 

 

18 
Podpory pod nogi pacjenta typu 
Goepel mocowane na szynach w 
sekcji siedziska. 

TAK 
 

 

19 

Miska ze stali nierdzewnej o 
głębokości minimum 65mm. Miska z 
odpływem, zatyczką i wężem o 
długości min. 110 [cm] 

TAK  
(podać) 

 

 

20 
Rynienka odpływowa między 
siedziskiem a oparciem fotela 

TAK 
 

 

21 
Waga netto fotela bez akcesoriów: do 

160 kg 

TAK  

(podać) 

 
 



 
 
 
 
 

2. Fotel do badań urologicznych- szt. 1 

22 
Podnóżek dla lekarza ze stali 
nierdzewnej 

TAK 
 

 

23 
Podgłówek dla pacjenta w kolorze 
tapicerki fotela, demontowany. 

TAK 
 

 

24 

Podpórka anestezjologiczna pod rękę 
pacjenta. Z zaciskami mocującymi do 
szyn bocznych. Długość min. 450mm 
– 1 szt. 

TAK  
(podać) 

 

 

25 

Statyw na kroplówkę z 4 hakami,  
regulacją wysokości bez pokręteł oraz 
regulacją kąta pochylenia względem 
klamry mocującej. Klamra mocująca 
zintegrowana ze statywem. 

TAK  
(podać) 

 

 

26 
Powłoka ochronna na płytę siedziska 
z tworzywa sztucznego 

TAK  
(podać) 

 
 

27 

Płyta pod nogi dł. min. 650 mm, 
stanowiąca wypełnienie dla otworu 
ginekologicznego z miejscem do 
położenia nóg na prosto. 

TAK  
(podać) 

 

 

28 
Uchwyt dla pacjenta na ręce 2 szt TAK  

(podać) 
 

 

29 
 

Cztery podwójne kółka o średnicy 
80mm. ±10mm   Wszystkie koła 
blokowane. 
 

TAK  
(podać) 

 

 

 

30 

Taboret – fotelik lekarz na podstawie 
jezdnej z możliwością regulacji, 
tapicerowany 
 

TAK 
(opisać) 

 

 

 
 

Parametry techniczne i funkcjonalne PARAMETRY WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE 

1.  

Siedzisko, sekcja pleców oraz sekcja głowy 

wyłożone materacem.  

TAK /podać  

2.  

Regulacja wysokości za pomocą siłownika 

elektrycznego 

TAK /podać  

3.  

Podstawa fotela umożliwiająca stabilną pracę 

o wymiarach 1100 x 555 mm ± 50mm 

TAK /podać  

4.  
Szerokość siedziska: min.590 mm TAK /podać  

5.  
Szerokość sekcji pleców: min 650 mm TAK /podać  

6.  

Maksymalne bezpieczne obciążenie fotela 

min. 250kg 

TAK /podać  

7.  

Powierzchnia materacy łatwa w czyszczeniu, 

odporna na środki dezynfekcyjne 

TAK /podać  

8.  

Możliwość wyboru koloru materacy (min 12 

do wyboru) 

TAK /podać  

9.  

Nożny panel sterujący obsługujący regulacje 

wysokości 

TAK /podać  

10.  

Możliwość szybkiej zmiany pozycji fotela przy 

pomocy panelu nożnego  

TAK /podać  



11.  

Łagodny start oraz ergonomiczne ruchy 

fotela podczas zmiany pozycji 

TAK /podać  

12.  

Regulacja wysokości siedziska w zakresie 

540mm-1000mm ±15 mm  

TAK /podać  

13.  

Najniższa pozycja siedziska maksimum 

540mm ±15mm 

TAK /podać  

14.  

Pozycja startowa fotela umożliwia pacjentce 

łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby 

stosowania schodka 

TAK /podać  

15.  

Zasilanie fotela 230V, 50Hz, maks. 1kW, 

kabel zasilający minimum 3 m 

TAK /podać  

16.  

Możliwość mocowania rolki z prześcieradłem 

jednorazowym pod pokrywą sekcji pleców 

TAK /podać  

17.  

Możliwość poprowadzenia podkładu 

papierowego na całej długości fotela, między 

segmentem pleców i segmentem głowy oraz 

między segmentem siedziska i segmentem 

pleców. 

TAK /podać  

18.  

Podpory pod nogi pacjentki typu Goepel 

mocowane do szyn wzdłuż sekcji siedziska 

lub w gniazdach  

TAK /podać  

19.  

Miska ze stali nierdzewnej pod siedziskiem, 

wysuwana 

TAK /podać  

20.  

Podgłówek dla pacjentki montowany bez 

użycia rzepów 

TAK /podać  

21.  
Fotel wyposażony w koła z centralna blokadą TAK /podać  

22.  
Koła niewystające poza podstawę fotela TAK /podać  

 

3. Lampa zabiegowa  wolnostojąca- szt. 1 

 
 

Parametry techniczne i funkcjonalne 
PARAMETRY 
WYMAGANE 

PUNKTACJA 
PARAMETRY 
OFEROWANE 

23.  Czasza składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED. 
TAK /podać   

24.  
Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego 

narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. 

TAK /podać   

25.  
Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, 
emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. 

TAK /podać   

26.  
Ramię prostowodowe. Podstawa na 4 kółkach, w tym dwa 
kółka z hamulcem. 

TAK /podać   

27.  Obrót czaszy wokół osi pionowej o 360 stopni. 
TAK /podać   

28.  
Maksymalna wysokość lampy wraz z ramieniem i czaszą: 2250 
mm (+/- 50 mm) 

TAK /podać   

29.  Długość ramienia lampy do osi czaszy min. 970 mm 
TAK /podać   

30.  Zakres kątowej regulacji ramienia lampy min. 85° 
TAK /podać   



31.  Uchwyt do prowadzenia lampy na statywie 
TAK /podać   

32.  Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux 
TAK /podać   

33.  
Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący 
następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości 
natężenia światła. 

TAK /podać   

34.  Regulacja natężenia światła odbywająca się w 5 krokach. 
TAK /podać   

35.  
Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą 
membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na 
czaszy lampy  w zakresie  min.  30 – 100%, 

TAK /podać   

36.  
Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia 
światła przy ponownym uruchomieniu lampy. 

TAK /podać   

37.  Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95% 
TAK /podać   

38.  Stała temperatura barwowa 4300K  (+/- 200K) 

TAK /podać Stała 
temperatura 
barwowa – 1 pkt 
Regulacja 
temperatury 
barwowej – 2 pkt 

 

39.  Stała średnica pola bezcieniowego min. 170mm 
TAK /podać   

40.  Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 160cm 
TAK /podać   

41.  Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz 
TAK /podać   

42. Z Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy 
TAK /podać   

43.  
Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą 
zawieszenia sufitowego. 

TAK /podać   

44.  Żywotność źródła światła min. 40 000h 

TAK /podać Żywotność 
większa lub 
równa 40 000 h – 
0 pkt 
Żywotność 
większa lub 
równa 50 000 h – 
2 pkt 
Żywotność 
większa lub 
równa 55 000 h – 
5 pkt 
Żywotność 
większa lub 
równa 60 000 h – 
10 pkt 

 

45.  Pobór mocy źródeł światła max. 15W 
TAK /podać   

46.  
Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję 
powszechnie stosowanymi środkami 

TAK /podać   

47.  
Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. 
IP 30 

TAK /podać Parametry 
wymagane – 1 
pkt 
Parametry lepsze 
– 2 pkt 

 

48.  
Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami 
bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego 
tworzywa sztucznego. 

TAK /podać   

49.  

Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły 
światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu 
się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków 
czyszczących. 

TAK /podać   

50.  Waga całkowita lampy max. 22 kg 
TAK /podać   



51.  Wymiary czaszy max. 300 x 310 mm 
TAK /podać   

 

4. Wózek anestezjologiczny z oprzyrządowaniem – szt. 1 

L.p. Wymagana funkcja lub parametr graniczny 
PARAMETRY 
WYMAGANE 

PUNKTACJA 
PARAMETRY 
OFEROWANE 

1 Wózek funkcyjny – anestezjologiczny Tak /podać   

2 Konstrukcja wózka (rama) wykonana z metalu Tak /podać   

3 Ściany boczne oraz tył wózka wykonane z metalu (blacha 
aluminiowa lub stalowa malowana proszkowo) wypełnione 
materiałem wyciszającym 

Tak /podać   

4 Wymiary wózka: 
- wys. 1010 mm (+/- 50 mm) 
- szer. 650 mm (+/- 50 mm) 
- głęb. 700 mm (+/- 50 mm) 

Tak /podać   

5 4 podwójne, łożyskowane kółka o śr.. 125 mm, w tym 2 koła z 
hamulcem oraz 1 z blokadą kierunkową 

Tak /podać   

6 Rama wózka wyposażona w krążki odbojnikowe Tak /podać   

7 Wózek wyposażony w 5 szuflad: 
 
2 szuflady płytkie, wys. 7 cm (+/- 5 mm) 
2 szuflady średnie, wys. 15 cm (+/- 5 mm) 
1 szuflada głęboka,  wys. 30 cm (+/- 5 mm) 

Tak /podać   

8 Szuflady z systemem automatycznego domykania oraz 
zabezpieczeniem absorbującym przy zamykaniu 

Tak /podać   

9 Możliwość całkowitego wyjęcia szuflady oraz demontażu 
frontu szuflady (bez użycia narzędzi przez użytkownika), 
gładkie powierzchnie oraz ukryte prowadnice szuflad dla 
łatwego czyszczenia 

Tak /podać   

10 Blat roboczy z wytrzymałego tworzywa lub ze stali nierdzewnej 
z profilowanymi brzegami 

Tak /podać   

11 Akcesoria montowane na stelażu bocznym (szynach bocznych) 

wózka: 
 
- Zasobnik/podajnik na igły oraz strzykawki montowany nad 
blatem wózka wyposażony  w 3 większe oraz 5 mniejszych 
pojemników z przejrzystego tworzywa 
- Szyna boczna do mocowania akcesoriów 
- pojemnik o poj. 1,5l na zużyte igły i strzykawki, z tworzywa 
(20 szt.) z uchwytem. 
- pojemnik na cewniki ze stali nierdzewnej  
- Pojemnik plastikowy 225x300x130 mm  
- otwieracz ampułek 
 

Tak /podać   

12 Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad przez użytkownika Tak /Nie Tak – 10 pkt 
Nie – 0 pkt 

 

13 Możliwość zastosowania farby antybakteryjnej na fronty 
szuflad 

Tak /Nie Tak – 10 pkt 
Nie – 0 pkt 

 

 
 

5. Podgrzewacz statywowy do podgrzewania roztworów soli fizjologicznej- szt. 1 

Lp Parametr graniczny wymagany Parametr 

oferowany 

Opis parametru 

oferowanego 

1. Podgrzewacz statywowy do podgrzewania roztworów soli fizjologicznej TAK/podać  

2. Przycisk do regulacji temperatury w zakresie 35st C – 60 st C z termostatem 

bezpieczeństwa oraz wskaźnikiem temperatury 

TAK/podać  

3. Płyta grzewcza z powloką teflonową dla łatwego czyszczenia TAK/podać  



4.  Statyw ze stali nierdzewnej na jezdnej podstawie 5-ramiennej TAK/podać  

5. Możliwość regulacji wysokości w zakresie 1020 – 1310 mm wspomagane 

sprężyną gazową 

TAK/podać  

6. 5 kółek o średnicy 75 mm (min. 2 kólka z hamulcem, min 3 koła 

antystatyczne) 

TAK/podać  

7. Miska ze stali nierdzewnej ze skalą, poj. 5 litrów TAK/podać  

8. Zasilanie 230 V, 50 Hz, 400 W, kabel sieciowy 5 m, uziemienie TAK/podać  

9. Pierścień (rama) mocująca pokrycie aseptyczne TAK/podać  

 

 


