				znak sprawy: AEZ/S-027/2013		

Załącznik 2.4 do SIWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – PAKIET 4
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa różnego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego oprogramowania w podziale na pakiety”,  znak sprawy AEZ/S-027/2013, oferujemy: dostawę aparatu do monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, spełniającej poniższe wymagania:
Lp
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne wymagane
Parametry techniczne oferowane
Aparat do monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (1 sztuka) – Fabrycznie nowy
1.
Producent (marka) ………………………………………model…………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2012 rok)                                             (Należy podać)
2
Aparat do monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego
	przenośny typu BF.
	z wyświetlaczem  LCD
	sterowany mikroprocesorem przewodnictwa

nerwowo-mięśniowego, wykorzystujący zasady akceleromiografii.
……………
TAK/NIE
4
Zasilanie
Bateryjne lub akumulatorowe
……………
Należy podać
5
Tryby stymulacji
	Seria poczwórna (TOF)

Liczba potężcowa (PTC)
Pojedynczy impuls (ST) 1 lub 0.1 Hz
	Podwójny impuls (DBS) 3.3 lub 3.2
	Stymulacja tężcowa (TET) 50 lub 100 Hz
Regulowany TOF (TOFs) od 1 do 60 min
……………
Należy podać
6
Parametry 
	Prąd stymulacji 0-60 mA przy impedancji <5 kOhm
	Czas trwania impulsu jednofazowego  200 μs

Czas trwania impulsu jednofazowego 300 μs
	Kalibracja z ręcznym ustawianiem prądu 
	Kalibracja automatyczna 
	Regulacja czułości przetwornika przyspieszenia 

Programowane górne i dolne granice alarmowe –alarmy – wizualne lub akustyczne
Powierzchniowy czujnik temperatury min. 20°C-41.5°C dokładność ± 0,5 ° C
	Złącze PC optyczne (RS 232)
……………
Należy podać
7.
Oprogramowanie 
Umożliwiające 
- przesyłanie rejestrowanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych zapisanych do komputera
- Eksportowanie i drukowanie wcześniej zapisanych danych
……………
TAK/NIE
8
Dodatkowe funkcje
- Automatyczne wyłączenie się urządzenia po 2h bezczynności

……………
TAK/NIE
9
Instrukcja obsługi 
Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu. w wersji papierowej i elektronicznej.
……………
TAK/NIE
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
				                                         

 …………………………………………………………….… 
			          (pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)                                            


