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ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ 

 

  OPIS  TECHNICZNY  

 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa sprzętu do badań endoskopowych przewodu pokarmowego 
. 

 

ZNAK SPRAWY: Z/27/PN/18 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 
 

Lp. Wymagane parametry i funkcje 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesor obrazu - 1 szt. 
 
 
nazwa, typ: .........................................................................................................................   
 

rok produkcji ..................................,  producent ............................................................................ 

 

 

1.   Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV 

2.  Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI,  

3.  Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB 

4.  Wyjścia wideo standard: S-video, Composite  

5.  Wejścia HDTV: HD-SDI 

6.  Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire 

7.  Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim 

8.  Polskie czcionki komunikatów procesora 



2 

 

9.  
Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i 

nazwiska pacjenta 

10.  Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick 

11.  Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF 

12.  
System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu 

obrazów 

13.  Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni 

14.  Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu  min. 27 trybów 

15.  Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu 

16.  
Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – 

uwydatniający naczynia oraz zmiany 

17.  3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła  

18.  
Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju 

podłączonego endoskopu 

19.  Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4 

20.  Kabel do procesora umożliwiający podłączenie endoskopów posiadanych przez pracownię 

21.  Współpraca z posiadanymi przez pracownię endoskopami EXERA  

22.  Pełna kompatybilność z posiadanym systemem obsługi pracowni endoskopowej - Endobaza 

II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło światła - 1 szt. 
 
 
 
nazwa, typ: .........................................................................................................................   
 

rok produkcji ..................................,  producent ............................................................................  

 

1.  Lampa Ksenon 300 Watt 

2.  
Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła 

odpowiedzialne za kolor czerwony 

3.  Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej  – 35 W 

4.  Automatyczna regulacja mocy światła 

5.  Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni 

6.  Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia 

7.  Insuflacja powietrza 0-3 stopni 
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8.  Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora 

9.  Obsługa endoskopów EXERA posiadanych przez Zamawiającego   

III. 
 
 
 
 
 
 

Monitor medyczny 1 szt. 
 
nazwa, typ: .........................................................................................................................   
 

rok produkcji ..................................,  producent ............................................................................  

 

1.  Rozdzielczość 1920x1080 pikseli 

2.  Przekątna ekranu min. 25” 

25” – 0 pkt. 
Powyżej 25”– 20 pkt.  
PODAĆ ! 
 

3.  Rodzaj matrycy - LED: IPS-Pro 

4.  Stosunek proporcji obrazu - 16:9 

5.  Użytkowy kąt obserwacji - 178° 

6.  Reakcja matrycy - 8 ms 

7.  Głębia kolorów: 10 bit. 

8.  Jasność 450 cd/m2 

9.  Kontrast 1400:1 

10.  Wejścia: 2x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD15 D-sub, 2x DVI-I, VGA, S-VIDEO, COMPOSITE 

11.  Wyjścia: 2x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, 2x 3G-SDI, HD-SDI Clone Out 

12.  Funkcja PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu), FLIP (odbicie lustrzane) 

13.  
Funkcja klonowania obrazu- klonuje obraz wychodzący na inny monitor lub nagrywarkę 

zachowując widok PIP lub POP 

14.  
Funkcja wzmocnienia strukturalnego jednym dedykowanym podświetlonym (LED) przyciskiem 

na panelu 

15.  Sterowanie zewnętrzne: RS-232, GPI RJ-45 

16.  Odporność na kontakt z płynami klasy - IPX1 

17.  Standard uchwytu VESA: 100 mm lub 200 mm 

18.  Zasilanie 230 V bezpośrednio do monitora lub poprzez zasilacz 24 V 

IV. 
 
 
 

Wózek endoskopowy - 1 szt. 
 
nazwa, typ: .........................................................................................................................   
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rok produkcji ..................................,  producent ............................................................................  

 

1.  Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół 

2.  Wieszak na dwa endoskopy 

3.  Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka 

4.  
Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia 

położenie monitora poza obrysem wózka 

5.  Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń 

6.  4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości 

7.  Szerokość użytkowa półek: górna: min. 400 mm, środkowa: min. 470 mm, dolna: min. 610 mm  

V. 
 
 
 
 
 
 
 

Wideogastroskop - 2 szt. 
 
nazwa, typ: .........................................................................................................................   
 

rok produkcji ..................................,  producent ............................................................................  

 

1.  Obrazowanie w standardzie HDTV1080p 

2.  Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy 

3.  Grubość całej sondy endoskopowej 9,2 mm 

4.  Kanał roboczy 2,8 mm 

5.  Głębia ostrości już od  2 mm do 100 mm 

6.  Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210°, D:90°, L:100°, P:100° 

7.  Pole widzenia min. 140° 

8.  Ilość przycisków dowolnie programowalnych  do sterowania funkcjami procesora -  4 

9.  Długość sondy roboczej 1030 mm 

10.  Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających 

11.  Typ konektora – jednogniazdowy 

12.  Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop zbliżeniowo 

13.  Pełna kompatybilność z posiadanym systemem obsługi pracowni endoskopowej - Endobaza 

14.  Wielorazowe, autoklawowalne szczotki do wstępnego czyszczenia kanałów endoskopu – 4 
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sztuki 

VI. 
 
 
 
 
 
 
 

Wideokolonoskop - 1 szt. 
 
nazwa, typ: .........................................................................................................................   
 

rok produkcji ..................................,  producent ............................................................................  

 

1.  Obrazowanie FULL HDTV1080p 

2.  Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy  

3.  Kanał irygacyjny Water Jet 

4.  Kanał roboczy - 3,7 mm 

5.  Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm 

6.  Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm 

7.  Zgięcia - góra/dół: 180°/180° ; lewo/prawo:  160°/160° 

8.  Głębia ostrości 2-100 mm 

9.  Pole obserwacji 140° 

10.  Długość robocza: 1680 mm  

11.  Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora - 4 

12.  Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu 

13.  Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających 

14.  Typ konektora - jednogniazdowy 

15.  Pełna kompatybilność z posiadanym systemem obsługi pracowni endoskopowej - Endobaza 

16.  Wielorazowe, autoklawowalne szczotki do wstępnego czyszczenia kanałów endoskopu – 4 
sztuki 

*  W przypadku parametru wskazanego w pkt. III.2- - Wykonawca powinien podać faktyczny parametr 

zaoferowanego sprzętu. 

 

....................  .................................................................................    

     data   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


