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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-029/2018, oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia,  w zakresie Pakietu nr 2,spełniającego poniższe wymagania:
L.p.
Wyszczególnienie Cech / Funkcji / Parametrów Wymaganych
Wartość, Wymagana / Punktowana
Cechy/Funkcje/Parametry i wartości oferowane (Wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4
Analizator składu ciała  – 1 szt.

Producent (marka) ……………………………………………..………………	          (Należy podać)
Model …………………………………………………………….……………	           (Należy podać)
Rok produkcji ………… (nie wcześniej niż 2017 r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany)       (Należy podać)


Parametry pomiaru całego ciała
masa ciała
..................
Tak/Nie
	


indeks masy ciała (BMI)
..................
Tak/Nie
	


masa tkanki tłuszczowej (kg)
..................
Tak/Nie
	


tkanka tłuszczowa % (BF%)
..................
Tak/Nie
	


wskaźnik tkanki tłuszczowej wisceralnej
..................
Tak/Nie
	


całkowita masa mięśni (kg)
..................
Tak/Nie
	


całkowita masa mięśni (%)
..................
Tak/Nie
	


masa mięśni szkieletowych
..................
Tak/Nie
	


całkowita zawartość wody w organizmie % (TBW%)
..................
Tak/Nie
	


całkowita zawartość wody (TBW) kg
..................
Tak/Nie
	


masa tkanki beztłuszczowej (kg)
..................
Tak/Nie
	


wiek metaboliczny
..................
Tak/Nie
	


PPM - podstawowa przemiana materii (BMR)
..................
Tak/Nie
	


masa minerałów kostnych
..................
Tak/Nie
	


wskaźnik budowy ciała physique rating
..................
Tak/Nie
	


kąt fazowy
..................
Tak/Nie
	


funkcja wartości docelowe
..................
Tak/Nie
	


funkcja pomiaru tylko masy ciała
..................
Tak/Nie
	

Odczyt parametrów dla całego ciała na wydruku termicznym minimum:
masa ciała w kg
..................
Tak/Nie
	


indeks masy ciała BMI
..................
Tak/Nie
	


masa tkanki tłuszczowej w %
..................
Tak/Nie
	


masa tkanki mięśniowej w kg
..................
Tak/Nie
	


wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
..................
Tak/Nie
	


masa mięśni w kg
..................
Tak/Nie
	


całkowita zawartość wody w organizmie w %
..................
Tak/Nie
	


całkowita zawartość wody w organizmie w kg
..................
Tak/Nie
	


masa tkanki beztłuszczowej (FFM) w kg
..................
Tak/Nie
	


wiek metaboliczny
..................
Tak/Nie
	


PPM – podstawowa przemiana materii (BMR)
..................
Tak/Nie
	


wskaźnik budowy ciała Physique Rating
..................
Tak/Nie
	


wskaźnik otyłości
..................
Tak/Nie
	


idealna masa ciała
..................
Tak/Nie
	

Maksymalne obciążenie
≥ 270 kg
.....................
Należy podać
	

Wiek badanej osoby
≥ 18-99 lat
.....................
Należy podać
	

Prąd pomiarowy
≥ 90 μA
.....................
Należy podać
	

Elektrody
stal nierdzewna
..................
Tak/Nie
	

Dokładność pomiaru
pomiaru masy ciała: ≤ 100 g
.....................
Należy podać
	


pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej: ≤ 0,1 %
.....................
Należy podać
	


pomiaru zawartości tkanki mięśniowej: ≤ 100 g
.....................
Należy podać
	


pomiaru zawartości wody w organizmie: ≤ 0,1%
.....................
Należy podać
	

Metoda pomiaru
Tetrapolarna (4 elektrody)
..................
Tak/Nie
	

Waga urządzenia
≤ 10 kg
.....................
Należy podać
	

Wyświetlacz
Podświetlany,
..................
Tak/Nie
	


kolorowy,
..................
Tak/Nie
	


LCD
..................
Tak/Nie
	

Przywołanie ostatniego pomiaru
w dedykowanym programie
..................
Tak/Nie
	

Technologia BIA
dwuczęstotliwościowy, 6.25kHz/50kHz
..................
Tak/Nie
	

Interfejs
min: karta SD, RS232C, USB
..................
Tak/Nie
	

Zasilanie
100-240V, 0.6-0.4A
..................
Tak/Nie
	

Drukarka
wbudowana drukarka termiczna
..................
Tak/Nie
	

Dedykowane oprogramowanie
wymagane
..................
Tak/Nie
	

Tryby pomiary
min.: standardowy, sportowiec
..................
Tak/Nie
	

Normy
NAWI i CLASS III dla wag używanych do pomiarów medycznych
..................
Tak/Nie
Wyposażenie 

Platforma wagowa z panelem sterującym na kablu
Zasilacz z kablem zasilającym
Karta SD 2 GB
1 rolka papieru do drukarki
wymagane
..................
Tak/Nie
Dodatkowe wymagania

Instrukcja w j polskim 
Wymagana przy dostawie urządzenia
..................
Tak/Nie
60.
Oferowany produkt posiadający Deklarację zgodności WE, oznaczenie znakiem CE oraz spełnia wymagania określone w następujących dokumentach:

	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
	certyfikat unijny
..................
Tak/Nie


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

