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Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia  
(wymagane parametry) 

 

 
Lp. Sprzęt Liczba sztuk 

 
BRONCHOFIBEROSKOP Z PRZENOŚNYM ŹRÓDŁEM 

ŚWIATŁA-INTUBACYJNY 
1 kpl. 

Producent……………………………………………… Model……………………………………………… 

l.p Wymagania Zamawiającego 
Potwierdzenie lub /Parametry oferowane 

(podać dokładne wartości) 

1.  Rok produkcji 2017  

2.  Sprzęt fabrycznie nowy  

3.  Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej:  

nie większa niż 5,2 mm.  

 

4.  Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej:  
nie większa niż 5,1 mm.  

 

5.  Średnica kanału roboczego: minimum 2,55 mm.   

6.  Kierunek widzenia: 0º.   

7.  Kąt obserwacji:  
minimum 95º.  

 

8.  Zakres głębi ostrości:  
minimum 3÷50 mm.  

 

9.  Zakres zaginania końcówki bronchofiberoskopu w 

górę: minimum do 150º.  

 

10.  Zakres zaginania końcówki bronchofiberoskopu w 
dół:  minimum do 120º.  

 

11.  Przyłącze ssania zamontowane  
na stałe dla celów higienicznych. 

 

12.  Możliwość pełnego zanurzania bronchofiberoskopu w 

środku dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków.  

 

13.  Bateryjne diodowe źródło światła do 
bronchofiberoskopu, kompatybilne z oferowanym 

bronchofiberoskopem.  
 

 Lampa typu LED.  

 Wskaźnik żywotności baterii. 

 Czas ciągłej pracy na jednej baterii:  

 minimum 9 godzin.  

 Masa nie większa niż 130 g.  

 Możliwość pełnego zanurzania źródła światła 

wraz z bronchofiberoskopem w środku 
dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków.  

 

 

14.  Walizka do przechowywania  
i transportu bronchofiberoskopu. 

 

 WYMAGANIA DODATKOWE  

15.  Gwarancja  24 miesiące na całość przedmiotu 
zamówienia 
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16.  Zapewnienie dostępności części zamiennych przez 

min. 8 lat od daty zakupu 

 

17.  W przypadku zgłoszenia wad, usterek lub innych 

uszkodzeń naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych 

od daty zgłoszenia wad, usterek lub innych 
uszkodzeń 

 

18.  W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 

dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy 
o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w 

okresie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii 
wad, usterek lub innych uszkodzeń 

 

19.  Możliwość maksymalnie 3 wad, usterek lub innego 

uszkodzenia awarii o tych samych objawach  w 
przypadku wystąpienia  czwartej wady, usterki lub 

innego uszkodzenia awarii wymiana aparatu na nowy 

 

20.  Szkolenie personelu medycznego min. 3 osób w 
zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie 

Zamawiającego w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym nie później niż  w ciągu 7 dni od dnia 

rozpoczęcia okresu gwarancji jakości 

 

21.  Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona 
wraz z urządzeniem 

 

22.  Dokumenty potwierdzające iż przedmiot zamówienia  

jest dopuszczony do użytku na terytorium RP  
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Ustawa 

o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku 

 

23.  Montaż i uruchomienie  

 


