
Załącznik nr 3 do SIWZ 
Formularz cenowy 

Załącznik do umowy 
Modyfikacja z dnia 26.09.2016r. 
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 11:  
 
L.p. Nazwa towaru – 

asortyment 
j.m. Ilość cena jedn. 

netto 
Wartość netto 
 

Stawka 
podatku 
VAT  
( % ) 

Wartość brutto 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Skaner naczyń krwionośnych Szt. 2     
Razem   
 
 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH   Skaner naczyń krwionośnych 

  
Lp. Parametry Parametry 

wymagane 
Parametr oferowany 

(szczegółowo opisać) 
 Skaner naczyń krwionośnych – 2 szt. Podać 

Model/typ  
1.  Producent/Wykonawca TAK  
2.  Kraj pochodzenia. TAK  
3.  Pełna nazwa urządzenia TAK  
4.  Model/Typ TAK  
5.  Rok produkcji (wymagany 2016)- fabrycznie nowy TAK  
6.  

Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji 
naczyniowej, umożliwiające zlokalizowanie naczyń 
(żył) powierzchniowych. 

TAK  

7.  Bezpieczna procedura iluminacji naczyń – brak 
bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem. TAK  

8.  

Urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone 
oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie 
laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji 
naczyń (żył) podskórnych oraz podświetlenia ich 
pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad 
żyłami. Wizualizacja naczyń (żył) dokonuje się 
dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego 
przez hemoglobinę we krwi. 

TAK  

9.  Zakres pracy (podświetlania naczyń/żył): 10-45cm 
nad ciałem pacjenta. TAK  

10.  Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów 
projekcji: „pozytyw/negatyw”. TAK  

11.  Możliwość ustawienia czasu projekcji. TAK  
12.  

Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz 
LCD (min. 1,40”), wygodny przycisk skanowania 
umiejscowiony z boku urządzenia 

TAK  

13.  Na spodzie urządzenia dwie soczewki a pomiędzy 
nimi szczelinę lasera. TAK  



14.  
Urządzenie wyposażone w port mini USB 
umiejscowiony na spodzie aparatu pod klapką 
baterii. 

TAK  

15.  Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o 
pojemności min. 3000 mAh. TAK  

16.  
Urządzenie wyposażone w kompatybilną 
bezprzewodową ładowarkę „stołową” wraz z 
zasilaczem. 

TAK  

17.  Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 
200 x 60 x 50 (+/-10 mm). TAK  

18.  Waga urządzenia: max. 300 g. TAK  
19.  

Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z 
włączonym światłem do podświetlania żył min. 180 
min. 

TAK  

20.  Ilość standardowych procedur oglądania naczyń 
(żył) przy pełnym naładowaniu baterii: min. 90. TAK  

21.  Czas do pełnego naładowania baterii max. 3h. TAK  

22.  

Warunki pracy: 
- temperatura – od 50C do 350C (+/- 20C) 
- wilgotność – od 5% do 85% (+/- 2%) wilgotności 
względnej bez kondensacji Dopuszczono: Warunki pracy, transportu oraz 
przechowywania: wilgotność — od 5% do 85% (+/- 
2%) wilgotności 
 

TAK  

23.  

Warunki transportu i przechowywania: 
- temperatura – od -20°C do 50°C (+/- 20C) 
- wilgotność – od 5% do 85% (+/- 2%)  wilgotności 
względnej bez kondensacji 
Dopuszczono: Warunki pracy, transportu oraz 
przechowywania: wilgotność — od 5% do 85% (+/- 
2%) wilgotności 
 

TAK  

24.  Urządzenie laserowe klasy 2, w pełni zgodne z 
Dyrektywą Europejską 2002/364/EC; TAK  

25.  Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny. TAK  
26.  Wpis do rejestru wyrobów medycznych. TAK  
27.  Deklaracja CE TAK  
28.  SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA 
29.  Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane 

urządzenie. 
≥24miesiące     

TAK  
30.  Czas reakcji serwisu gwarancyjnego max. 24 godz. TAK  
31.  Czas usunięcia usterki max. 48 godz.  TAK  

32.  
W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – 
wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie 
gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu 
dodatkowych opłat. 

TAK  

33.  W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy 
gwarancyjne w ciągu roku. TAK  

34.  
Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w 
okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie 
pogwarancyjnym. 

TAK, podać  

35.  Wykaz punktów serwisowych (minimum 1). 
TAK, podać na 
etapie zawarcia 

umowy 
 



36.  Instrukcja obsługi w języku polskim w formie 
papierowej i na CD przy dostawie. TAK  

37.  Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w 
siedzibie Zamawiającego w liczbie min. 10 osób. TAK  

38.  Możliwość bezpłatnych konsultacji w okresie 
gwarancji. TAK  

39.  
Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w jednostkach medycznych, których kserokopie 
zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie 
zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej 
realizacji. 

TAK 
 

40.  
Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i 
serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty 
zawarcia umowy. 

TAK  

 
         …………… dnia …………………  ……………………………………………….               czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej  

osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy  
Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią 
wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub 
parametru. 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do 
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
 


