
Załączniku nr 6 do SIWZ - parametry aparatu KTG

PARAMETRY TECHNICZNE

Aparaty KTG - szt 4 (w tym 1 szt do monitorowania ciąży bliźniaczej)

wózki do aparatów - szt 4

Producent: ...........................................................    
Rok produkcji: ............... ...................................(rocznik nie starszy niż.............)
Nazwa i model aparatu: ….................................

Lp Parametry techniczne aparatu Wartość 
wymagana

Parametr oferowany przez wykonawcę 
(wpisać  „TAK” oraz podać oferowaną 
wartość/cechę w zależności od wartości 
wymaganej)

1 Urządzenie fabrycznie nowe Tak 
2 Dokumenty rejestracji wyrobu: świadectwa, 

certyfikaty
Tak

3 Prezentacja wyników pomiaru na 
wyświetlaczu LCD, uchylnym

Tak

4 Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja 
czynności serca płodu

Tak

5 Monitorowanie tętna matki (MHR) Tak
6 Możliwość monitorowania bliźniaków po 

podłączeniu drugiej głowicy Cardio 
dot. 1 z 4 szt aparatów KTG

Tak

7 Analiza zapisu KTG z wydrukiem raportu Tak
8 Funkcja separacji nakładających się 

krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy 
monitorowania bliźniaków)

Tak

9 Ostrzeganie w przypadku monitorowania 
jednego płodu za pomocą obu głowic US 
(dotyczy monitorowania bliźniaków)

Tak

10  przetwornik Toco 1 szt.
 i przetwornik Cardio – 1 szt,
+ dodatkowo głowicę Cardio 
(1 urządzenie)

Tak

11 Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy 
aparatami  tego modelu

Tak

12 Wodoszczelność przetworników (głowic) Tak

13 Automatyczne wykrywanie ruchów płodu Tak

14 Ustawiane zakresy alarmów FHR 
dla bradykardii i tachykardii od  30÷240 
bpm

Tak

15 Regulacja opóźnień występowania alarmów
dla bradykardii, tachykardii i utraty sygnału

TAK 

16 Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco Tak

17 Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna Tak



18 Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja 
czynności skurczowej macicy

Tak

19 Zakres sygnałów Toco minimum 0÷100 Tak

20 Ustawienie linii podstawowej Toco Tak, opisać

21 Automatyczna korekcja przesunięcia Tak

22 Automatyczna korekcja zerowania Tak

23 Możliwość współpracy z telemetrią 
płodową

Tak

24 Graficzny rejestrator termiczny w 
budowany w urządzenie

Tak

25 Wprowadzanie danych pacjentki z 
klawiatury

Tak

26 Wprowadzanie notatek tekstowych tak

27 Wydruk badania musi  zawierać dodatkowo: 
- Imię i nazwisko pacjentki
- numer identyfikacyjny pacjentki
- Godzina, minuta,  sekunda ,data
- Prędkość wydruku  

Tak

28 Alarm końca papieru Tak

29 Aparat na wózku z blokadą kół Tak

30 Oprogramowanie (interfejs użytkownika) w 
języku polskim

Tak

31 Instrukcje obsługi w języku polskim 
i w wersji drukowanej

Tak

SERWIS
1 Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy TAK 

2. Gwarantowany czas reakcji serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
(przyjęcie zgłoszenia – obecność serwisanta 
w miejscu instalacji urządzenia)

TAK

3. Liczba punktów serwisowych w Polsce, z 
zaznaczeniem punktu serwisowego, który 
prowadził obsługę serwisową.
Dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów 
na terenie Polski

TAK, 
Podać

4. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 
5 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności

TAK

5. Ponowny bieg gwarancji na wymienione w 
czasie okresu gwarancyjnego główne 
podzespoły

TAK

6. Okres zagwarantowania dostępności części 
zamiennych oraz materiałów zużywanych 
na zamówienie użytkownika oferowanego 
urządzenia

10 LAT

7. Niezbędne przeglądy OPISAĆ



8. Instalacja w siedzibie zamawiającego TAK

10. Bezpłatne szkolenie personelu 
obsługującego urządzenie

TAK

Wyposażenie dodatkowe:
L.p Nazwa Ilość Nazwa i numer katalogowy
1 Wózek do aparatu 4

UWAGA: 
Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do ofert należy 
dołączyć oryginalne foldery producenta potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów 
technicznych podanych w tabeli. 


