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Załącznik nr 2.1
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2016/EL/3193
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Dostawa urządzeń rejestrujących pomiar impedancji i pH;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Opis parametrów
Minimalne parametry techniczne
wymagane

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE POMIAR IMPEDANCJI I PH – 3 SZTUKI
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………………………………………..………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia...…………………………………………………….………………………………..(Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane  w 2016 r.

Urządzenia kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem firmy Sandhill, wersja 56.30 dla posiadanych urządzeń tej firmy lub urządzenie równoważne (innego producenta) z dedykowanym do niego oprogramowaniem (licencja bez ograniczenia terminowego i liczby stanowisk) do rejestracji i analizy danych, zapewniającym pełną jego funkcjonalność. W przypadku urządzenia wykorzystującego oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego, nie jest konieczne jego zaoferowanie.
wymagane
(Należy podać oferowane rozwiązanie. W przypadku rozwiązania równoważnego, należy również podać nazwę i wersję oferowanego oprogramowania)
Parametr punktowany:
Urządzenie kompatybilne z posiadanym oprogramowaniem – 5 pkt
Urządzenie równoważne – 0 pkt

urządzenie przenośne
wymagane
(Tak/Nie)

zapis badania 
na karcie pamięci
(Tak/Nie)

możliwość rejestracji pomiarów impedancji 
z 6 kanałów i rejestracji pomiarów pH z 2 kanałów
(Tak/Nie)

możliwość rejestracji refluksu 
treścią płynną, mieszaną i gazową
(Tak/Nie)

zasilenie 
bateryjne
(Tak/Nie)

rejestracja 
24 - godzinna i przedłużenie do 
48 - godzinnej
(Tak/Nie)

kalibracja sond 
w buforach o pH4 i pH7
(Tak/Nie)

rejestracja dolegliwości odczuwanych przez pacjenta 
min. 1 programowalny 

(Należy podać)
Parametr punktowany:
1-2 programowalne – 0 pkt
≥ 3 programowalne – 5 pkt

rejestracja zmiany pozycji ciała 
min. 2 zdefiniowanych 
(Tak/Nie)

rejestracja okresów posiłków
min. 2 zdefiniowanych
(Tak/Nie)

funkcjonalność
podłączenie sond jednorazowych i wielorazowych do pomiaru pH i pH/impedancji
(Tak/Nie)


podłączenie lokalizatora dolnego zwieracza przełyku
parametr nie jest konieczny do spełnienia

(Tak/Nie)
Parametr punktowany:
Nie – 0 pkt
Tak – 5 pkt
Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.
……………….., dn…………………       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
………………………………………………….
		                                                                                                                                                                                 (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

