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Część II SWZ - Przedmiot zamówienia 
 

 

I. Informacje szczegółowe 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego artroskopu zabiegowego z wykorzystaniem podwójnego 

systemu kamer i monitorów (zwanego dalej artroskopem lub urządzeniem) na Blok Operacyjny 
w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.  

2. Oferowany artroskop musi być fabrycznie nowy (rok produkcji - 2022) oraz wolny od wad fizycznych 
i prawnych. 

3. Oferowany artroskop musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 

roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz.974). Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane 
przepisami dokumenty potwierdzające wprowadzenie oferowanego urządzenia do obrotu.  

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: 

• dostarczyć artroskop zgodny z opisem zawartym w Załączniku A do Formularza oferty do siedziby 
Zamawiającego w Kamiennej Górze przy ul. J.Korczaka 1, 

• ustawić i zainstalować urządzenie Pawilon IA (I piętro) w miejscu/pomieszczeniu wskazanym przez 
Zamawiającego, 

• skonfigurować, uruchomić i przetestować dostarczony artroskop,  

• przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego (szkolenie teoretyczne i praktyczne), 

• wystawić i wydać Zamawiającemu kartę gwarancyjną dla przedmiotu zamówienia po uprzednim uzgodnieniu 
warunków gwarancji zgodnie z treścią oferty i przy uwzględnieniu wymogów SWZ, 

• przekazać Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi, paszport techniczny oraz 
niezbędną do właściwego użytkowania dokumentację techniczną, 

• zapewnić  bezpłatny serwis gwarancyjny urządzenia  w okresie gwarancji. 
 

5. Termin  realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy 

6. Po ustawieniu/zainstalowaniu i uruchomieniu, artroskop musi być w pełni gotowy do pracy (użytkowania) bez 
ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Urządzenie winno być 
kompletne, wyposażone we wszystkie podzespoły/elementy/części, umożliwiające jego prawidłową pracę.  

7. Wszelkie koszty związane z transportem, instalacją, a także uruchomieniem, próbami, sprawdzeniem i 

szkoleniem muszą być wkalkulowane przez Wykonawcę w cenę ofertową. Potwierdzeniem zrealizowania przez 
Wykonawcę całego zakresu objętego umową będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli stron.  

8. Wykonawca na dostarczony artroskop udzieli Zamawiającemu gwarancji wynoszącej minimum 24 miesiące. 
Termin gwarancji zacznie płynąć od daty podpisania protokołu odbioru.  

9. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonywanie przeglądów serwisowych, a także tych 
czynności konserwacyjnych, które nie mogą być realizowane przez użytkownika (jeżeli dotyczy).  

10. Warunki gwarancji nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać uprawnień Zamawiającego, np. poprzez 
określenie wymogu zakupu środków czystości, materiałów eksploatacyjnych itp. wyłącznie u Wykonawcy, pod 
rygorem utraty gwarancji.  

11. Szczegółowe wymogi dotyczące warunków gwarancji określone zostały w § 6 Projektu umowy (Część IV 
SWZ). 

12. Wymagane podstawowe parametry techniczne i cechy użytkowe artroskopu stanowiącego 

przedmiot zamówienia, określone zostały w Załączniku A do Formularza oferty. Niespełnienie ich 
w zakresie określonym przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

13. Określone parametry i cechy należy przyjąć jako graniczne (minimalne), co oznacza, że Wykonawca może 
zaoferować urządzenie o lepszych parametrach/cechach. 

 

II. Informacje ogólne  

1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z późn.zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu 
temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  

2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - 

przedmiot zamówienia opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym 
opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  

3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te rozwiązania. 


