
Załącznik numer 1(15) do SIWZ 

na „Dostawę specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług
medycznych w „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Znak sprawy: 2821/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 15

Zestaw do testu wysiłkowego - 1 szt.

INSTRUKCJA:
W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania
określone  w kolumnie  2,  zgodnie  z  określonym  przez  Zamawiającego  określonym  sposobem  zadeklarowania
w kolumnie 3.

L.p. OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE

SPOSOB
ZADEKLAROWANIA

W KOLUMNIE 4
OFEROWANYCH
PARAMETRÓW /

WARTOŚCI

ZASADY PUNKTACJI

WARTOŚCI
OFEROWANE

1 2 3 4
I. Informacje podstawowe

1. Nazwa produktu Podać ….........................

2. Typ/Model Podać ….........................
3. Producent Podać ….........................
4. Rok produkcji 2020 Podać ….........................
5. Wartość netto Podać ….........................
6. Wartość brutto Podać ….........................
7. Wartość brutto słownie Podać ….........................

8. Gwarancja min. 24 miesiące
Podać

24 msc. - 0 pkt.
36 msc. - 40 pkt.

….........................

II. Informacje/parametry techniczne:
System z oprogramowaniem:

9.
Zaawansowany system wykonujący elektrokardiograficzne 
badanie wysiłkowe jak i klasyczne badanie spoczynkowe – 
system z oprogramowaniem.

Podać ….........................

10.
Kompletna centralna jednostka monitorująca pacjenta kompatybilna z oferowaną bieżnią 

11. Bieżnia 

12. Drukarka laserowa
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13. Zaawansowane oprogramowanie monitorujące wysiłek

Specyfikacja techniczna:
14. Wykonanie próby wysiłkowej i klasycznego badania spoczynkowego 

15. Nieprzerwana rejestracja oraz prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń.

16. Przebieg EKG z zastosowaniem cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz 
zakłócenia pochodzenia mięśniowego.

17. Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST

18. Automatyczna analiza arytmii

19. Automatyczne sterowanie obciążeniem bieżni

20. Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi

21. Prezentacja parametrów dotyczących  fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego 
czasu wysiłku

22. Monitorowanie wraz z alarmowaniem : częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom,
nachylenie odcinka ST oraz obciążenie

23. Archiwizacja oraz wydruk raportu przeprowadzonego badania

24. Wydruk EKG w czasie rzeczywistym

25. Podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem

26. Funkcja reanalizy wykonanego badania

27. Możliwość przeglądania badania, edytowania podsumowania

28. Możliwość generowania raportów dotyczących stanu pacjenta

29. Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST

30. Archiwizowanie badań EKG.

31. Możliwość wpisania m.in. imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, rasy pacjenta, wywiadu chorobowego 
oraz przyjmowanych leków

32. Automatyczny baccup bazy danych na różnych nośnikach tj. CD, DVD, dyski zewnętrzne HDD

33. Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową

34. Ustawienie metody pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem próby

35. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych punktu J oraz J+ podczas próby wysiłkowej
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36. Alarmy przekroczenia tętna oraz obniżenia i uniesienia odcinka ST

37. Możliwość edycji i tworzenia własnych protokołów

38. Współpraca z dołączoną bieżnią 

Specyfikacja techniczna bieżni:
39. Współpraca z systemem do badań.

40. Prędkość taśmy regulowana od 0 do min 20 km/h

41. Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25%

42. Długość taśmy  min. 1.500 mm i szerokość minimum 500 mm

43. Funkcja zero start

44.

Wbudowany moduł EKG o parametrach :
1) 12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym
2) 2 odprowadzenia w trybie rehabilitacyjnym
3) Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV
4) Przesuw 25/50/100 mm/s
5) Cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz
5) Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz,, 45 Hz.
6) Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port
7) Waga pacjenta min. 180 kg
8) Zasilanie 230 V/50 HZ

Podać ….........................

45.
Na wyposażeniu : kabel zasilający, kabel transmisji danych, 
kabel KEKG 51 v. 004, Kabel KEKG v.005, Elektrody 
jednorazowe (min. 90 sztuk), pasta abrazyjna

Podać ….........................

III. Gwarancja i serwis
46. Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia liczona

od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 
47.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

48.

Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonywane będą
zgodnie z zaleceniem producenta zawartym w dokumentacji
technicznej  i  naprawy  gwarancyjne,  wraz  z  materiałami
eksploatacyjnymi, niezbędnym transportem sprzętu i wymianą
części  w  cenie  dostawy.  Wskazać  przeznaczony  dla
Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw gwarancyjnych.

Podać …..............................

49. Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu
gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

50. Przestrzeganie  wymaganych terminów wykonywania  okresowych przeglądów technicznych należy  do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

51. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  z  14  dniowym  wyprzedzeniem  o  planowanym  przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

52.
Czas  reakcji  serwisu  od  zgłoszenia  do  podjęcia  naprawy
[godziny  w  dni  robocze:  od  poniedziałku  do  piątku  z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]

Podać
Max 48 godzin

…..............................
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53. Czas  usunięcia  usterki/awarii/wady  od  momentu  przyjęcia  zgłoszenia  max  3  dni  robocze  lub  7  dni
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. 

54.
W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 3 dni robocze - Wykonawca jest zobowiązany na własny
koszt  do  dostarczenia  urządzenia  zastępczego  -  takiego  samego  typu  -  na  czas  trwania  naprawy.
Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów

55. W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w
siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

56. Zamawiający  dopuszcza  dwukrotną  naprawę  tego  samego  elementu  lub  podzespołu,  a  w  przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

57.
Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy.

IV. Inne:
58.

Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, rok produkcji 2020.

59.
Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli 
wymagania.

…...............................................
(data i podpis Wykonawcy)
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