
Załącznik numer 1(7) 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 7

Kardiomonitor – 8 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. Cena jednostkowa netto Podać …..............................
6. Cena jednostkowa brutto Podać …..............................
7. Ilość – 8 szt.
8. Wartość ogółem netto Podać …..............................
9. Wartość ogółem brutto Podać …..............................
10. Wartość ogółem brutto słownie Podać …..............................

11. Gwarancja min. 24 miesiące
Podać

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

…..............................

II. Informacje/parametry techniczne:
12. Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg
13. Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia.

14.
Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 13 cali, rozdzielczości
co najmniej 800x600 pikseli.

15. Minimum pięć różnych krzywych dynamicznych.
16. Monitor wyposażony w ekran dużych cyfr

17.
Możliwość jednoczesnej  prezentacji  na  ekranie  krótkich trendów i  odpowiadających im krzywych
dynamicznych

18. Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów

19. Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi
20. Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów : 
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a) EKG; 
b) Odchylenie odcinka ST;
c) Liczba oddechów (RESP); 
d) Saturacja (Spo2);
e) Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); 
f) Temperatura (T1,T2,TD).

21.

Pomiar EKG :
1. Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm.
2. Możliwość monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. końcówkowego i 5 
końcówkowego, automatyczne wykrywanie 3 lub 5 końcówkowego kabla EKG
3.  Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV w siedmiu odprowadzeniach 
jednocześnie.
4. Analiza arytmii
5. Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. 
Wzmocnienie do wyboru co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 
4,0 cm/mV; auto. 

22.

Pomiar oddechów (RESP):
1. Impedencyjna metoda pomiaru.
2. Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów/min
3. Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s

23.

Pomiar saturacji (SpO2) :
1. Zakres pomiaru saturacji: 1÷100%
2. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷250/min.
3. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%.
4. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania 
alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik.

24.

Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP).
1. Jednoczesne wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości 
pulsu zmierzonej wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem.
2. Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg.
3. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm.
4.  Tryb pomiaru: 
a) AUTO (programowanie interwałów co najmniej w zakresie 1÷360 minut); 
b) Ręczny.

25.

Pomiar temperatury (TEMP) :
1. Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C.
2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.
3. Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa

26.

Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe:
1. Kabel EKG z gniazdami do 5 końcówek
2. Komplet 5 końcówek EKG
3. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP
4. Mankiet  średni dla dorosłych, mankiet duży dla dorosłych, mankiet mały dla dorosłych
5. Czujnik SpO2  na palec
6. Przewód połączeniowy do czujników SpO2
7. Czujnik temperatury powierzchniowej

27. Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków i/lub ekranu dotykowego

28. System alarmów wszystkich parametrów.

29. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów 

30. Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów

31. Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 4 stopnie głośności)

32.
Ręczne  i  automatyczne  (na  żądanie  obsługi)  ustawienie  granic  alarmowych  w  odniesieniu  do
aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.

33.
Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w
kardiomonitor.

34. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny.

35. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin.

36. Akumulator  wymienialny  przez  użytkownika,  bez  rozkręcania  obudowy  monitory,  bez  potrzeby
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wzywania serwisu
37. Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora

38. Monitor zabezpieczony przez zalaniem wodą.

39.
Monitor  wyposażony w wyjście  sygnału  VGA i  gniazdo wyjścia  sygnału EKG do synchronizacji
defibrylatora.

III. Gwarancja i serwis

40.
Pełna  gwarancja  na  wszystkie  oferowane  urządzenia  wchodzące  w skład  przedmiotu  zamówienia
liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

41. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

42.

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 …..............................

43.
Wszystkie  wymagane  przez  producenta  przeglądy  w okresie  gwarancji  (w tym jeden w ostatnim
miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

44.
Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

45.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

46.

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

…..............................

47.
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. 

48.
W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy
w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

49.
Zamawiający dopuszcza dwukrotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu, a w przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

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

IV. Inne:

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

52. Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.

53. Szkolenie personelu.

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

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