
 
Załącznik nr 1 OPZ                FAZ.2800.71.2022-TP 

 MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH 
 

 

 Pełna nazwa urządzenia, typ, model Podać  

 Producent, podać pełną nazwę i adres Podać  

 Kraj produkcji Podać  

 Rok produkcji Podać  

 Dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą  
o wyrobach medycznych z dnia 7.04.2022r.oraz dopuszczone na terenie RP  

Podać  

  
Opis parametrów - robot chirurgiczny 

 

 
Parametr wymagany 

 
Parametr Oferowany / Odpowiedź 

Wykonawcy/ Opis* 

Parametry techniczne 

1.  Ilość zabiegów w okresie trwania umowy: 100 TAK  

2.  Robot przystosowany do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii 
kolorektalnej, ginekologicznej oraz innych zabiegów w zakresie jamy 
brzusznej 

TAK 
 

3.  Możliwość przeprowadzania zabiegów w trybie hybrydowym TAK  

4.  Zestaw robota chirurgicznego zawierający minimum następujące elementy: 
- konsola operatora   
- min. cztery ramiona (3 narzędziowe, 1 optyczne) 
- symulator szkoleniowy 

 
 

TAK 

 

5.  Robot chirurgiczny zbudowany z modułów, umożliwiających łatwe 
przemieszczenie jego elementów, wyposażony w koła 

 
TAK 

 

6.  Niezależna, mobilna konsola operatora  TAK   

7.  

Przeglądarka stereoskopowa lub monitor do wyświetlania obrazu w 
technologii 3D przy użyciu okularów 3D, zintegrowany z konsolą. 

TAK, podać 
 

a. Przeglądarka 
stereoskopo
wa – 0 pkt 

b. Monitor z 
możliwością 

 



wyświetlania 
obrazu w 
technologii 
3D przy 
użyciu 
okularów 3D 
– 10 pkt 

8.  System wyświetlania obrazu 3D HD TAK  

9.  Wybór trybu obrazowania 3D/ 2D na monitorze konsoli z pozycji operatora TAK   

10.  
Opcja podłączenia dodatkowego monitora na sali operacyjnej 

 
TAK 

 

 

11.  

Otwarta konsola zapewniająca komunikację na sali operacyjnej oraz 
umożliwiająca obserwację obrazu operatora na monitorze 3D 
zintegrowanym z konsolą przez inne osoby 

TAK, podać 
 

a. Otwarta 
konsola – 10 
pkt 

b. Inne 
rozwiązanie 
– 0 pkt 

 

 

12.  

Sterowanie narzędziami, kamerą i wyzwalanie elektrochirurgii przez 
manipulatory ręczne i/lub za pomocą pedałów nożnych. 

TAK, podać 
 

a. Sterowanie 
przez 
manipulatory 
ręczne oraz 
pedały nożne 
– 0 pkt 

b.  Sterowanie 
wyłącznie 
przez 
manipulatory 
ręczne– 10 
pkt 

 

13.  Przegubowe narzędzia, które wraz z ruchami ramion zapewniają min. TAK  



7 stopni swobody 

14.  Ruch rąk operatora jest przenoszony na ruch narzędzia wewnątrz ciała 
pacjenta w następujący sposób: 
- Ruch manetki w prawo odpowiada ruchowi narzędzia w prawo  
- Ruch manetki w lewo odpowiada ruchowi narzędzia w lewo 
- Ruch manetki w górę odpowiada ruchowi narzędzia w górę 
- Ruch manetki w dół odpowiada ruchowi narzędzia w dół 
- Obrót manetki w prawo odpowiada obrotowi narzędzia w prawo 
- Obrót manetki w lewo odpowiada obrotowi narzędzia w lewo 

TAK, podać 

 

15.  

Zakres obrotów narzędzia robotycznego w osi wzdłużnej  
w trakcie zabiegu 

TAK, podać 
a. 360° – 0 pkt 
b. 540° – 5 pkt 
c. 630° i więcej 
– 10 pkt 

 

16.  Wymagane endoskopy  - 0° i 30° TAK, podać  

17.  Źródło światła LED TAK  

18.  System robota chirurgicznego wyposażony w elektrochirurgię mono i 
bipolarną   

TAK 
 

19.  

Opcja wyboru trybu pracy operatora: pozycja siedząca oraz stojąca  

TAK/NIE, podać 
a. Jedna 

pozycja – 0 
pkt 

b. Dwie pozycje 
– 10 pkt 

 

20.  Symulator szkoleniowy dostarczony wraz z robotem chirurgicznym 
zawierający dedykowane moduły treningowe do indywidualnego szkolenia 
operatora  

 
TAK 

 

21.  
Możliwość wykorzystania standardowych trokarów laparoskopowych do 
zabiegu robotycznego 

TAK/NIE, podać 
a. TAK – 10 pkt 
b. NIE – 0 pkt 

 

Narzędzia robotowe i inne akcesoria – wymagania minimalne do 1 zabiegu robotowego 

22.  Rodzaj narzędzia Ilość 

Zestaw endoskopów 0° i 30°  1 zestaw 

Kleszczyki okienkowe Grasper 1 

TAK 

 



Kleszczyki bipolarne  typu Maryland 1 

Imadło robotyczne 2 

Haczyk monopolarny 1 

Nożyczki zakrzywione monopolarne z 
osłoną izolacyjną 

1 

Przewód monopolarny do narządzi 

robotycznych 

1 

Przewód bipolarny do narzędzi 

robotycznych 

Przewód światłowodowy 

1 

 

1 

Zestaw jałowych foliowych mankietów do 

obłożenia wszystkich kolumn i ramion 
robota 

4 

 

23.  Elektroda bierna do elektrokoagulacji 

monopolarnej 

1szt. 

 

 
TAK 

 
 

Wymagania pozostałe: 

24.  Zastosowanie standardowej sterylizacji parowej (używanej do 
standardowych narzędzi i optyk laparoskopowych) do narzędzi i 
endoskopów robotycznych, bez konieczności adaptacji systemu 
sterylizacji w szpitalu. Zamawiający dopuszcza inny rodzaj sterylizacji niż 
sterylizacja parowa, zastrzegając, że dodatkowe koszty związane z 
wykorzystaniem innego typu sterylizacji ponosi Wykonawca. 

TAK/NIE 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

25.  Instalacja robota chirurgicznego bez konieczności adaptacji sali 
operacyjnej w związku z wagą i wymiarami systemu. Maksymalna waga 
całego zestawu robotycznego do 900 kg. 
 

TAK/NIE, podać 
a. TAK – 10 pkt 
b. NIE – 0 pkt 

 

26.  Urządzenia mieszczące się w windzie o wymiarach: 
szerokość drzwi windy 1,10 m, wysokość 1,95 m,  
głębokość 2,30 m. Szerokość użytkowa kabiny windy 1,40 m 

TAK   



27.  Urządzenie do wykorzystywania na salach operacyjnych  
o powierzchni 40.5m2, szerokość drzwi do sal: 1,5m/2,0m. 

TAK  

28.  Zasilanie 230 V/ ±10%/ 50 Hz TAK  

29.  W ramach umowy zapewniony pełny serwis oraz przeglądy techniczne, 
potwierdzone wpisem w paszporcie technicznym dostarczonym wraz 
dostawą ,usuwanie wad , sprzęt zastępczy na czas usuwania 
awarii/wady/ naprawy  

TAK 

 

30.  Szkolenie dwóch zespołów operacyjnych w zakresie eksploatacji  
i obsługi urządzenia (przez jeden zespół operacyjny rozumie się: 2 
chirurgów i 2 pielęgniarki) 

TAK 

 

31.  Zapewnienie podczas każdego zabiegu minimum jednej osoby 
(specjalisty klinicznego) prowadzącej szkolenie z zakresu obsługi 
systemu robotycznego  

Tak, podać ilość osób  

32.  Dostawa systemu wraz z wyposażeniem oraz instalacja i testy 

przeprowadzone przez Wykonawcę minimum na 1 dzień przed 

terminem na wyznaczone sesje 

 
TAK  

33.  Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub 
elektronicznej  

 
TAK  

34.  Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE  
TAK 

 

 
 
Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ 
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