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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 3

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-154/2017.

Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Parametr, funkcja lub cecha dotycząca przedmiotu zamówienia
Wartości wymagana, graniczna lub podlegająca ocenie
Wartość oferowana lub
potwierdzenie spełnienia wymagania 
1
2
3
4
Monitor medyczny diagnostyczny – 1 szt.
Producent (marka) ……………………………………………………………………	(Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………… 	(Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2017  r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) …….… 	(Należy podać)  
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)

	

Kalibracja monitora
Wymagana możliwość kalibracji monitora do standardu DICOM 3,0 część 14. dla medycznego trybu pracy 
(Tak/Nie)
	

Rodzaj wyświetlacza
Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT kolorowa wykonana w technologii IPS (In-Plane Switching)  z podświetleniem LED
(Tak/Nie)
	

Wielkość ekranu
Z przedziału pomiędzy: 29” ÷ 32”

…………..”
Należy podać
	

Proporcje obrazu
16:9 lub 16:10 

……………
Należy podać
	

Maksymalna wartość jasności wyświetlanego obrazu
≥ 750 cd/m2 
(Tak/Nie)
	

Stabilizacja jasności monitora
	Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania,
	Układ wyrównujący jasność  dla całej powierzchni matrycy LCD

(Tak/Nie)
	

Pomiar jasności otoczenia
Czujnik mierzący jasność otoczenia informujący o spełnieniu lub przekroczeniu warunków dopuszczających do opisu badań w pomieszczeniu opisowym według Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zależności od opisywanej modalności.
(Tak/Nie)
	

Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem z opcją wyłączenia monitora po stwierdzeniu nieobecności użytkownika.
Parametr oceniany
Tak – 1 pkt, 
Nie – 0 pkt
(Tak/Nie)
	

Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu
Parametr oceniany
Tak – 1 pkt, 
Nie – 0 pkt
(Tak/Nie)
	

Kontrast
≥ 1000:1
……… : …..
Należy podać
	

Kąty widzenia (poziomo / pionowo)
≥ (175° / 175°)
……o / …….o
Należy podać
	

Rozdzielczość
≥ (2560 x 1600)
……… x ………
Należy podać
	

Przyłącza cyfrowe
Co najmniej:
	DisplayPort – 1 szt.
	DVI-D (single link) – 1 szt.

DVI-D (dual link) – 1 szt.
USB upstream – 1 szt,
USB downstream – 1 szt.
………………………………………...
…………………………………….…..
………………………………….……..
………………………………….……..
………………………………….……..
Należy podać
	

Obsługa połączenia szeregowego monitorów
Obsługa połączenia szeregowego monitorów na złączu Display Port
(Tak/Nie)
	

Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze.
Parametr oceniany
Tak – 1 pkt, 
Nie – 0 pkt
(Tak/Nie)
	

Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości uruchamiana z menu monitora .
Parametr oceniany
Tak – 1 pkt, 
Nie – 0 pkt
(Tak/Nie)
	

Pomiar czasu pracy monitora
Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia.
(Tak/Nie)
	

Definiowanie trybów pracy monitora 
Co najmniej:
	DICOM,

sRGB,
Tekstowy,
Kalibracja,
(Podać wartość)
	

Tryb pracy monitora pozwalający jednocześnie wyświetlić obraz monochromatyczny w standardzie DICOM oraz obraz kolorowy w standardzie sRGB
Parametr oceniany
Tak – 1 pkt, 
Nie – 0 pkt
(Tak/Nie)
	

Czujnik mierzący jasność otoczenia informujący o spełnieniu lub przekroczeniu warunków dopuszczających do opisu badań w pomieszczeniu opisowym według R.M.Z. w zależności od opisywanej modalności.
Parametr oceniany
Tak – 1 pkt, 
Nie – 0 pkt
(Tak/Nie)
	

Zakres temperatura otoczenia wyświetlacza podczas jego pracy
≥ (+5° ÷ +35°)
…..…o - ….…o
Należy podać
	

Zakres wilgotności otoczenia wyświetlacza podczas jego pracy
≥ (30% ÷ 80%)
…..…% - ….…%
Należy podać
	

Zakres regulacji wysokości (pozycjonowanie wyświetlacza w pionie)
≥ 15 cm
………. cm
Należy podać
	

Dokumenty jakościowe produktu
Oferowany produkt posiada Deklarację zgodności WE oraz oznaczenie znakiem CE oraz spełnia wymagania określone w:
	ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416),
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74),
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252),
	dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych
(Tak/Nie)

.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

