Zał Nr 2
Pak Nr-23 Holter EKG- 2 sztuki , Holter ciśnininiowy – 1 sztuka
Pak Nr 23 poz.1- Holter EKG - 2 sztuki
Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok produkcji:
Opis :
Rejestrator do badania holtera metodą EKG z oprogramowaniem do analizy fabrycznie nowy
wyprodukowany nie w wcześniej niż w 2018r:
 zasilanie akumulatorowe lub max 2 baterie alkaiczne,
 czas rejestracji 48 godzin z możliwością analizy nie mniej niż 12 odprowadzeń EKG,
 automatyczne przygotowanie do druku – możliwość rejestracji zdarzeń pacjenta , tzw przycisk
event ( pacjent czuje się źle i używa przycisku aby w czasie analizy zwrócić uwagę na ten
moment),
 rejestracja w czasie rzeczywistym,
 możliwość rejestracji zapisu stymulatora każdego typu ,
 do każdego rejestratora- torba na rejestrator, kabel ekg, podwójny zestaw akumulatorów,
 wskazany wyświetlacz zapisu EKG.
Oprogramowanie do analizy:
 analiza w trybie prospektywnym i retrospektywnym,
z dowolnego poziomu analizy- możliwość dostępu do zapisu ekg,
 edytor klasy zaburzeń rytmu,
 możliwość wydruku wybranego fragmentu zapisu ekg,
 zapis ciągły EKG, najlepiej w postaci obrazowania np. 1 minuty zapis na 1 stronie ekranu ,
 analiza pracy wszystkich rozruszników serca,
 filtr migotania przedsionków,
 automatycznie przygotowane strony do druku z możliwością do dania wybranych fragmentów
EKG
 tabelaryczna prezentacja czynności serca, zaburzeń rytmu,
 możliwość dokonywania pomiarów na każdym etapie analizy zapisu EKG,
możliwość automatycznego wykrywania złożonych zaburzeń rytmu, przewodzenia

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

W podane wartości powyżej Wykonawca podaje cały koszt wyspecyfikowanego urządzenia z
wszystkimi kosztami jakie poniesie oddając urządzenie do eksploatacji oraz udzielonej
gwarancji.
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ogółem wartość netto 2 sztuk ……………………………….
Podatek VAT % ………………
ogółem wartość brutto 2 sztuk ……………………………….

Pak Nr 23 poz.1 Holter Ciśnieniowy - 1 sztuka
Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok produkcji:
Holter ciśnieniowy fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r z oprogramowaniem
do analizy ciśnienia :
 wybierania częstości pomiarów w godzinach dziennych i nocnych- oddzielnie,
 rejestracja w czasie rzeczywistym,
 możliwość pomiaru na żądanie,
 3 mankiety( dla osób dorosłych, w tym dla otyłych, szczupłych i przeciętnych),
 torba na rejestrator,
 kabel ekg, podwójny zestaw akumulatorów,
 system do analizy- pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz
częstości rytmu serca,
 możliwość podziału na średnie ciśnienie skurczowe, rozkurczowe z doby, z rozdziałem na
dzień, noc,
 graficzny zapis ciśnienia całodobowego,
 zakres mierzonego ciśnienia 0-300mmHg.

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

W podane wartości powyżej Wykonawca podaje cały koszt wyspecyfikowanego urządzenia z
wszystkimi kosztami jakie poniesie oddając urządzenie do eksploatacji oraz udzielonej
gwarancji.
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Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno
eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat.
Podać okres gwarancji ( minimum 5 lat ) podać ..............................
Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:
 dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego
 bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji ) dostarczonego przedmiotu umowy w ilości
i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz
utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej w okresie nie
krótszym niż 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany
przedmiot umowy, gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
 bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu
przez Zamawiającego,
 zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy.
Termin wykonania zamówienia do (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym )
15.06.2019
Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , 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, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie wymagań przez
Wykonawcę. W dokumentach tych muszą być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .

ogółem wartość netto Pak Nr 23 ……………………………….
Podatek VAT % ………………
ogółem wartość brutto Pak Nr 23 ……………………………….

............................................................................................................
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca)
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