Zał. Nr 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
PAKIET NR 4 – PULSOKSYMETR I KAPNOGRAF
POZYCJA 1 - KAPNOGRAF – 1 SZT.
NAZWA APARATU
TYP APARATU
PRODUCENT
KRAJ POCHODZENIA
ROK PRODUKCJI

Lp.

Opis wymaganych
parametrów
technicznych

Wymagane parametry i
warunki

1

Kapnograf z pomiarem w
strumieniu
głównym
(opcjonalnie dostępny również
pomiar w strumieniu bocznym)

TAK

2

Kolorowy wyświetlacz LCD różne konfiguracje ekranu.

TAK

3

Czas
pracy
na
zasilaniu
akumulatorowym - do min. 20
godzin.

TAK

4

Alarmy wizualne i dźwiękowe.
Regulowane granice alarmowe.
Alarm niskiego stanu zasilania.

TAK

5

Tryby pracy: pomiar ciągły
(monitoring), pomiar z
odstępami

TAK

6

gwarancja min. 24 miesiące

Parametry oferowane

TAK/ PODAĆ

Poz. 1
ogółem wartość netto 1 sztuki ……………………………….
Podatek VAT % ………………
ogółem wartość brutto 1 sztuki ……………………………….
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POZYCJA 2 – PULSOKSYMETR – 1 SZT.
NAZWA APARATU
TYP APARATU
PRODUCENT
KRAJ POCHODZENIA
ROK PRODUKCJI
Opis wymaganych
parametrów
technicznych

Lp.

Wymagane parametry i
warunki

1

Na wyświetlaczu SPO2 ,
częstotliwość pulsu, falę
pletyzmograficzną, wykresy

TAK

2

Częstotliwość tętna: od 30 do
235 uderzeń na minutę (bpm )

TAK

3

3 poziomowe alarmy wizualne i
dźwiękowe: niskiego poziomu
baterii, SPO2 , pulsu ,
odłączenia czujnika, wysunięcia
palca z czujnika

TAK

4

Wbudowany akumulator,
możliwość zasilania z sieci

TAK

5

Pamięć 100 ostatnich
pomiarów, trendów do 72
godzin

TAK

6

gwarancja min. 24 miesiące

Parametry oferowane

TAK/ PODAĆ

Poz. 2
ogółem wartość netto 1 sztuki ……………………………….
Podatek VAT % ………………
ogółem wartość brutto 1 sztuki ……………………………….

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

 dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych
przez niego sali/salach,
 bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji dostarczonego przedmiotu umowy w
ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji
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techniczno-eksplatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności
techniczno eksploatacyjnej w okresie gwarancji nie krótszym niż 24 miesiące
(zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany
przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania protok-ołu odbioru bez
zastrzeżeń, Wykonawca zabezpiecza w ramach ceny wszystkie niezbędne
materiały z wyłączeniem jednorazowych zużywalnych materiałów
eksploatacyjnych takich jak np.: strzykawki, elektrody pacjenta itp.
 bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia
wyznaczonego personelu przez Zamawiającego.
 zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .
Termin wykonania (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym ) 30 dni od
dnia podpisania umowy.
Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.
1. Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są
fabrycznie nowe, niepowystawowe , niniejszym oświadczamy, że w/w
urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne
dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów
informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie
odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia
spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach
wskazanych w niniejszym opisie.
ogółem wartość netto Poz. 1,2 ……………………………….
Podatek VAT % ………………
ogółem wartość brutto Poz. Nr 1,2 ……………………………….
............................................................................................................
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca
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