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Oznaczenie sprawy :  07/ZO/2016                                                      Załącznik Nr 2  do 
                                                                                                                 Zaproszenia z dnia 21 – 04 – 2016r. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

WYMAGANE PARAMETRY  TECHNICZNE 
Nazwa zamówienia :   

DOSTAWA SPRĘTU OKULISTYCZNEGO dla SPMZOZ w Bochni 
 

Produkt Nr I – Kaseta szkieł okularowych 

l.p. Wymagany parametr graniczny 

Wymagany 
warunek 

graniczny 
( TAK/NIE ) 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku /wielko ść 

oferowana 

1. 
Model - 
rok produkcji  :2015 -2016 
typ: 

podać 
 

2. Producent/kraj pochodzenia podać 
 

3. Kaseta  zawierająca Min.232 szkła próbne tak  

4. Zakres  sfery:  od  +/- 0,12 do 20D Min. 68 par szkieł tak  

5. 
Zakres  cylinder:  od  +/- 0,12 do 6D Min. 28 par 
szkieł 

tak 
 

6. 
Szkła  pryzmatyczne w zakresie do 10Dp  
10 szkieł specjalnych 

tak 
 

7. Akcesoria 10 szt tak  

8. Oznaczenia : kolor czerwony i czarny tak  

9. Gwarancja  min. 24 m-ce tak  

10. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia –  z 
wyłączeniem dni wolnych od pacy  - max. do 48 godz tak 

 

11. 
Liczba napraw ( tego samego podzespołu  )  w 
okresie gwarancji powodująca wymianę aparatu na 
nowy - max 3 naprawy 

tak 
 

12. Siedziba serwisu, adres, tel/fax, e-mail podać 

 

13. Wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia - 
dołączyć do oferty tak 

 

14. Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim - 
dołączyć przy dostawie produktu tak 

 

15. 
Gwarancja produkcji części zamiennych i 
dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 
lat od daty zawarcia umowy, 
 

tak 
 

16. Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w 
zakresie obsługi tak 

 

CENA  złotych brutto  
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Produkt Nr II – Oprawki okularowe próbne 

l.p. Wymagany parametr graniczny 

Wymagany 
warunek 

graniczny 
( TAK/NIE ) 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku /wielko ść 

oferowana 

1. 
Model - 
rok produkcji  :2015 -2016 
typ: 

podać 
 

2. Producent/kraj pochodzenia podać 
 

3. Regulacja rozstaw źrenic  tak  

4. Max. ilość szkieł w tarczy oprawy - 4 tak  

5. 
Możliwość regulacji kątów, długości nanośnika i 
zauszników 

tak 
 

6. Uniwersalne: dla dorosłych i dla dzieci tak  

7. Gwarancja min. 24 m-ce tak  

8. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia –  z 
wyłączeniem dni wolnych od pacy  - max. do 48 godz tak 

 

9. 
Liczba napraw ( tego samego podzespołu  )  w 
okresie gwarancji powodująca wymianę aparatu na 
nowy - max 3 naprawy 

tak 
 

10. Siedziba serwisu, adres, tel/fax, e-mail podać 

 

11. Wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia - 
dołączyć do oferty tak 

 

12. Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim - 
dołączyć przy dostawie produktu tak 

 

13. 
Gwarancja produkcji części zamiennych i 
dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 
lat od daty zawarcia umowy, 

tak 
 

14. Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w 
zakresie obsługi tak 

 

CENA  złotych brutto  
 

 
 
 

Produkt Nr III – Lampa szczelinowa 

l.p. Wymagany parametr graniczny 

Wymagany 
warunek 

graniczny 
( TAK/NIE ) 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku /wielko ść 

oferowana 
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1. 
Model - 
rok produkcji  :2015 -2016 
typ: 

podać 
 

2. Producent/kraj pochodzenia podać 
 

3. Źródło światła – dioda LED tak  

4. Układ optyczny: typ Zeiss tak  

5. Powiększenie obrazu (krotność) - 10x; 16x; 25x tak  

6. Wysokość szczeliny   -  14mm tak  

7. Soczewka 78D tak  

8. Soczewka trójzwierciadlana typ Goldmann      tak  

9. Filtr niebieski tak  

10. Filtr bezczerwienny tak  

11. Filtr barwy ciepłej tak  

12. Możliwość rozbudowy o tonometr aplanacyjny tak  

13. 
Podstawa lampy zintegrowana z podbródkiem, w 
konstrukcji nośnej nie wykorzystująca blatu stolika 
 

tak  

14. 
Możliwość rozbudowy o system cyfrowy z 
przyciskiem synchronizacji w yosticku 
 

tak  

15. 
Załączanie i regulacja natężenia światła w podstawie 
wózka jezdnego lampy 
 

tak  

16. Możliwość rozbudowy o tonometr aplanacyjny tak  

17. Gwarancja min. 24 m-ce tak  

18. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia –  z 
wyłączeniem dni wolnych od pacy  - max. do 48 godz tak 

 

19. 
Liczba napraw ( tego samego podzespołu  )  w 
okresie gwarancji powodująca wymianę aparatu na 
nowy - max 3 naprawy 

tak 
 

20. Siedziba serwisu, adres, tel/fax, e-mail podać 

 

21. Wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia - 
dołączyć do oferty tak 

 

22. Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim - 
dołączyć przy dostawie produktu tak 

 

23. 
Gwarancja produkcji części zamiennych i 
dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 
lat od daty zawarcia umowy, 

tak 
 

24. Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w 
zakresie obsługi tak 

 

CENA  złotych brutto  
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Produkt Nr IV – Tonometr aplanacyjny 

l.p. Wymagany parametr graniczny 

Wymagany 
warunek 

graniczny 
( TAK/NIE ) 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku /wielko ść 

oferowana 

1. 
Model - 
rok produkcji  :2015 -2016 
typ: 

podać 
 

2. Producent/kraj pochodzenia podać 
 

3. 
Kompatybilny do oferowanej lampy szczelinowej       
( produkt Nr III ) odchylanej  prawo - lewo 

tak  

4. Zakres pomiarowy - min.  0 – 60  mmg Hg tak  

5. Wersja zawieszana tak  

6. Gwarancja min. 24 m-ce tak  

7. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia –  z 
wyłączeniem dni wolnych od pacy  - max. do 48 godz tak 

 

8. 
Liczba napraw ( tego samego podzespołu  )  w 
okresie gwarancji powodująca wymianę aparatu na 
nowy - max 3 naprawy 

tak 
 

9. Siedziba serwisu, adres, tel/fax, e-mail podać 

 

10. Wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia - 
dołączyć do oferty tak 

 

11. Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim - 
dołączyć przy dostawie produktu tak 

 

12. 
Gwarancja produkcji części zamiennych i 
dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 
lat od daty zawarcia umowy, 

tak 
 

13. Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w 
zakresie obsługi tak 

 

CENA  złotych brutto  
 

 
 
 

Produkt Nr V – Perymetr   komputerowy statyczny   

l.p. Wymagany parametr graniczny 

Wymagany 
warunek 

graniczny 
( TAK/NIE ) 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku /wielko ść 

oferowana 

1. 
Model - 
rok produkcji  :2015 -2016 
typ: 

podać 
 

2. Producent/kraj pochodzenia podać 
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WYMAGANIA OGÓLNE  

3. PROGRAM BADAŃ 

1) Pełna do 50° tak  

2) Centralne do 30° tak  

3) Centralne 24° z rozszerzeniem do 30°nosowo tak  

4) Centralne 22° pionowo i 30°poziomo tak  

5) Peryferyjne 30° – 50° tak  

6) Plamkowe do 10° tak  

7) Jaskrowe 30° do 50° nosowo tak  

8) Rozszerzone nosowo do 50°, skroniowo do 80° tak  

9) Przesiewowe do 30° tak  

10) Test dla kierowcy do minimum 160° tak  

11) Pole ustawiane przez użytkownika do 50° tak  

4. STRATEGIA BADAŃ 

1) Nadprogowa tak  

2) Progowa tak  

3) Zaawansowana progowa  tak  

4) Szybka progowa  tak  

5) 2-strefy tak  

6) 3-strefy tak  

7) Obuoczna BSV (diplopia) tak  

8) Flicker (Krytyczna Częstotliwość Fuzji) tak  

9) 
BDT (Obuoczny test kierowcy z wynikiem 
Estermana) tak 

 

5. KONTROLA FIKSACJI 

1) 
Kontrola położenia ślepej plamki 11 punktów (Heijl – 
Krakau) 

tak 
 

2) Cyfrowa autodetekcja położenia oka tak  

6. OPROGRAMOWANIE 



Strona 6 z 11 

1) 

Prezentacja bada ń – mapy i wykresy: 
• w skali bezwzględnej liczbowej  (dB),  
• w skali bezwzględnej skali szarości,  
• w skali względnej w odniesieniu do normy 

wiekowej 
• w skali względnej w odniesieniu do normy 

wiekowej z prawdopodobieństwem 
wystąpienia zmian 

• w skali względnej w odniesieniu do normy 
wiekowej z prawdopodobieństwem 
wystąpienia zmian 

• mapa zindywidualizowana 
• mapa zindywidualizowana z 

prawdopodobieństwem wystąpienia zmian 
•  kolorowego obrazu 3D z funkcją animacji 

przestrzennej, 
•  krzywa Bebbiego  
• wykres ruchów oka,  

 
Parametry zbiorcze: 

• średnia czułość –MS 
• średni defekt – MD 
• odchylenie standardowe od wzorca – PSD 
• fluktuacje krótkoterminowe SF 
• skorygowane odchylenie standardowe od 

wzorca - Corrected PSD 
 

tak 

 

2) Archiwizacja danych pacjenta z wynikiem badań tak  

3) Możliwość łączenia baz danych w jedną całość tak  

4) 
Możliwość exportu i importu wyników badań 
pomiędzy komputerami 

tak 
 

5) Możliwość zapisu wydruku do pliku JPG, PDF tak  

6) 
Zapis częściowego wyniku badania oraz możliwość 
jego kontynuacji w późniejszym czasie 

tak 
 

7) 
Funkcję polskich komunikatów głosowych, 
ułatwiająca operatorowi oraz pacjentowi pracę z 
urządzeniem 

tak 
 

8) 
Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami 
danych pacjentów MWL systemu DICOM  tak 

 

9) 
Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami 
magazynującymi wyniki badań SCP systemu DICOM tak 

 

10) Oprogramowanie w języku polskim  tak  

11) 
Możliwość tworzenia i zapamiętywania własnych 
programów badania 

tak 
 

12) 
Automatyczny kalkulator soczewek korekcyjnych 
sugerowanych dla badanego pacjenta tak 

 

13) 
Możliwość wykonywania testów powtórnych "folow-
up” 

tak 
 

14) 
Możliwość zmiany kroku progowania w strategiach 
progowych  3-6 lub 2-4 

tak 
 

15) 
Opcja defektu neurologicznego w badaniach 
jednoocznych 

tak 
 

16) 
Zaawansowany tryb porównania badań z analizą 
postępu defektów tak 
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17) Zapis wydruku do pliku JPG, PDF, DCM tak  

18) System kontroli dostępu użytkowników tak  

19) 
Możliwość użycia zdalnej bazy danych i 
współdzielenia bazy danych w sieci LAN 

tak 
 

20) Obsługa interfejsu wymiany danych "Command line" tak  

21) Obsługa interfejsu wymiany danych "Text file" tak  

22) Obsługa interfejsu wymiany danych "GDT" tak  

7. DANE TECHNICZNE 

1) Liczna punktów testowych : 168 tak  

2) Zakres badanego pełnego pola : 100° (stopni) tak  

3) 
Wielkość bodźca : III w/g Goldmanna, długość fali 
575 nm 

tak 
 

4) Jasność bodźca : od 0,03 asb do 1000 asb 
tak  

opisać 
 

5) Rozdzielczość jasności bodźca: maksimum 1dB tak   

6) 
Oświetlenie tła : 10 asb stabilizowane 
automatycznie, białe 

tak  
opisać 

 

7) 
Czas ekspozycji bodźca regulowany w zakresie 0,01 
do 9,9 s lub adaptacyjny 

tak  

8) 
Czas   oczekiwania na odpowiedź regulowany w 
zakresie 0,01 do 9,9 s lub adaptacyjny 

tak  

9) Automatyczny pomiar średnicy źrenicy tak  

10) Elektroniczna regulacja wysokości podbródka tak  

11) Podgląd  oka kamerą CCD tak  

12) Funkcja auto –diagnostyki tak  

13) Ergonomiczna budowa czaszy, czasza zamknięta tak  

14) 
Czasza sferyczna wg standardu Goldmann'a, 
promień 30cm 

tak  

15) 
Oświetlenie tła : 10 asb stabilizowane 
automatycznie, białe 

tak  

8. WYPOSAŻENIE 

1) 

Komputer typu AIO o minimalnych parametrach: 
procesor Intel® Core™ i3 2,5GHz (lub odpowiednik), 
2GB RAM, Port komunikacyjny 1xUSB 2.0, Dysk 
twardy 300MB wolnego miejsca, Wyświetlacz 
minimum 1024x768, 24-bitowa głębia koloru, Karta 
graficzna obsługująca OpenGL, Windows 7 32/64bit, 
Windows 8/8.1 32/64bit lub komputer All in One 

opisać 

 

2) Drukarka kolorowa laserowa tak  

3) 
Stolik elektryczny pod czaszę szafka pod komputer 
oraz drukarkę 

tak  

4) Przesłonka oka tak  
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5) Listwa zasilająca tak  

9. POZOSTAŁE 

1) Gwarancja min. 24 m-ce tak  

2) Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia –  z 
wyłączeniem dni wolnych od pacy  - max. do 48 godz tak  

3) 
Liczba napraw ( tego samego podzespołu  )  w 
okresie gwarancji powodująca wymianę aparatu na 
nowy - max 3 naprawy 

tak 
 

4) Siedziba serwisu, adres, tel/fax, e-mail tak 
 

5) Wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia - 
dołączyć do oferty tak  

6) Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim - 
dołączyć przy dostawie produktu tak  

7) 
Gwarancja produkcji części zamiennych i 
dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 
lat od daty zawarcia umowy, 

tak 
 

8) Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w 
zakresie obsługi tak  

CENA  złotych brutto  
 

 
 
 
 
 

Produkt Nr VI – Autorefraktokeratometr 

l.p. Wymagany parametr graniczny 

Wymagany 
warunek 

graniczny 
( TAK/NIE ) 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku /wielko ść 

oferowana 

1. 
Model - 
rok produkcji  :2015 -2016 
typ: 

podać 
 

2. Producent/kraj pochodzenia podać 
 

3. System pomiarowy oparty na czujniku Hartmanna-
Shacka wykorzystujący technologię Wavefront 

tak  

4. Minimalna średnica źrenicy: 2,0mm tak  

5. 
Zakres pomiaru sfery od -30 do + 25 D z krokiem 
0,01, 0,12D; 0,25D 

tak  

6. 
Zakres pomiaru astygmatyzm +/- 12 D z krokiem 
0,12D; 0,25D tak  

7. Zakres pomiaru rozstawu źrenic min 10-85 mm tak  

8. Odległość rogówkowa VD   0/12/13,75 /15 mm tak  

9. Pomiar krzywizny rogówki   5 mm do 13 mm tak  
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10. Pomiar mocy rogówki  25,96 – 67,50 D  tak  

11. Pomiar keratometrii peryferyjnej tak  

12. Możliwość pomiary średnicy, źrenicy  tęczówki tak  

13. 
System Retroiluminacji oraz  możliwością wykonania  
kolorowego zdjęcia badanego oka 

tak  

14. Pamięć 10 pomiarów na każde zbadane oko  tak  

15. 
Automatyczne naprowadzenie głowicy we wszystkich 
kierunkach (góra-dół, lewo-prawo, przód-tył) oraz 
automatyczne wyzwalanie pomiaru 

tak 
 

16. 
Wbudowana drukarka termiczna z gilotyną 
odcinająca papier po wydruku tak  

17. Podbródek pacjenta sterowany elektrycznie tak  

18. 
Kolorowy, uchylno-obrotowy wyświetlacz LCD/TFT 
min 7” 

tak  

19. 

Subiektywny pomiar refrakcji 
Sfera zakres -22/+22 
Cylinder 0/+/-/10 
Oś cylindra 0-180 stopni krok 1/5 stopni 

tak /podać 

 

20. Test wrażliwości na kontrast tak  

21. Test na olśnienie tak  

22. 
Tryb meibografii, oraz pomiaru czasu przerwania 
filmu łzowego tak  

23. System automatycznego oszczędzania energii tak  

24. Gwarancja min. 24 m-ce tak  

25. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia –  z 
wyłączeniem dni wolnych od pacy  - max. do 48 godz tak  

26. 
Liczba napraw ( tego samego podzespołu  )  w 
okresie gwarancji powodująca wymianę aparatu na 
nowy - max 3 naprawy 

tak 
 

27. Siedziba serwisu, adres, tel/fax, e-mail tak 
 

28. Wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia - 
dołączyć do oferty tak  

29. Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim - 
dołączyć przy dostawie produktu tak  

30. 
Gwarancja produkcji części zamiennych i 
dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 
lat od daty zawarcia umowy, 

tak 
 

31. Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w 
zakresie obsługi tak  

CENA  złotych brutto  
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Produkt Nr VII – Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem na 
dwa urządzenia 

l.p. Wymagany parametr graniczny 

Wymagany 
warunek 

graniczny 
( TAK/NIE ) 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku /wielko ść 

oferowana 

1. 
Model - 
rok produkcji  :2015 -2016 
typ: 

podać 
 

2. Producent/kraj pochodzenia podać 
 

3. 
Stolik na dwa urządzenia z elektrycznie regulowaną 
wysokością blatu w zakresie 670-920 mmm 

tak  

4. Wielkość blatu 450x780mm tak  

5. Gwarancja min. 24 m-ce tak  

6. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia –  z 
wyłączeniem dni wolnych od pacy  - max. do 48 godz tak  

7. 
Liczba napraw ( tego samego podzespołu  )  w 
okresie gwarancji powodująca wymianę aparatu na 
nowy - max 3 naprawy 

tak 
 

8. Siedziba serwisu, adres, tel/fax, e-mail tak 
 

9. Wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia - 
dołączyć do oferty tak  

10. Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim - 
dołączyć przy dostawie produktu tak  

11. 
Gwarancja produkcji części zamiennych i 
dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 
lat od daty zawarcia umowy, 

tak 
 

12. Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w 
zakresie obsługi tak  

CENA  złotych brutto  
 

 
 

Produkt Nr VIII – Rzutnik optotypów 

l.p. Wymagany parametr graniczny 

Wymagany 
warunek 

graniczny 
( TAK/NIE ) 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku /wielko ść 

oferowana 

1. 
Model - 
rok produkcji  :2015 -2016 
typ: 

podać 
 

2. Producent/kraj pochodzenia podać 
 

3. Odległość wyświetlania : min. 2,5 - 8m tak  
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4. Kąt odchylenia znaków : 15 stopni tak  

5. Liczba optotypów :  min. 41 tak  

6. Optotypy: litery, cyfry, obrazki, haki tak  

7. Testy specjalne podać 
 

8. Szybkość zmiany tablicy  max. 0,15 sek tak  

9. Powiększenie obrazu wyświetlanego  
30-krotność przy 5m tak 

 

10. Ekran, pilot zdalnego sterowania tak  

11. Gwarancja min. 24 m-ce tak  

12. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia –  z 
wyłączeniem dni wolnych od pacy  - max. do 48 godz tak 

 

13. 
Liczba napraw ( tego samego podzespołu  )  w 
okresie gwarancji powodująca wymianę aparatu na 
nowy - max 3 naprawy 

tak 
 

14. Siedziba serwisu, adres, tel/fax, e-mail tak 

 

15. Wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia - 
dołączyć do oferty tak 

 

16. 
Gwarancja produkcji części zamiennych i 
dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 
lat od daty zawarcia umowy, 

tak 
 

17. Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w 
zakresie obsługi tak 

 

CENA  złotych brutto  
 

 
 
.......................................  dnia .........................  
 
               Wykonawca:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


