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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 14

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-002/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

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 Ilość: 1 szt.
Producent (marka) ……………………………………………………………………………………………………………………	(Należy podać)
Model …………………………………………………………………………………………………………………………………	(Należy podać)
Rok produkcji………………. (nie wcześniej niż 2017 r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany)                                                                    (Należy podać)

	

Metoda pomiaru
Nieinwazyjna
Tak/Nie


W oparciu o Bioelektryczną Impedancję (BIA) przy użyciu metody Tetra Polarnej


Konstrukcja
Kolumnowa
………..…
(należy podać)


min. 4 elektrody wbudowane platformę



min. 2 elektrody wbudowane w uchwyty ręczne



Masa urządzenia 
Parametr punktowany
max. 25 kg
20-25 kg  - 0 pkt.
< 20 kg - 1 pkt.   



Gabaryty urządzenia: max. 400 x 650 x 900 mm (szer. x gł. x wys.)


Panel sterowania
Z wyświetlaczem LCD
Tak/Nie

Dostępne częstotliwości pomiaru
min.: 5kHz, 50kHz, 250kHz


Zakres pomiaru
Parametr punktowany
min. 100-950 Ω  -  0 pkt.
> 100-950 Ω - 1 pkt.  
………..…
(należy podać)

Czas pomiaru
max. 60 sek.
………..…
(należy podać)

Zakres wieku badanego
min. 5 - 89 lat
………..…
(należy podać)

Zakres wzrostu badanego
min. 100 – 200 cm
………..…
(należy podać)

Zakres masy badanego
min. 10 – 200 kg
………..…
(należy podać)

Funkcje:
Parametr punktowany
co najmniej nw.: - 0 pkt.
Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej i wody w organizmie:
	masa ciała rzeczywista [kg]
masa ciała standardowa [kg]
	masa ciała wzorcowa [kg]
	BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała [kg/m2]
PBF (Percent of Body Fat) - procentowa zawartość tkanki tłuszczowej [%]
BF (Body Fat) - masa tkanki tłuszczowej [kg]
LBM (Lean Body Mass) - beztłuszczowa masa ciała [kg]
TBW (Total Body Water) - procentowa zawartość wody całkowitej [%]
ICW (Intra Cellular Water) - woda wewnątrzkomórkowa [kg]
ECW (Extra Cellular Water) - woda pozakomórkowa [kg]
ECW/TBW - porównanie zawartości wody pozakomórkowej do całkowitej w odniesieniu do trzech poziomów: w normie, na granicy, powyżej normy
	Pomiar BMR (Basal Metabolic Rate) - podstawowa przemiana materii PPM [kcal]
Pomiar impedancji
Określenie typu sylwetki (min. 9 typów)
Parametr punktowany: - 1 pkt.
Pomiar ciśnienia krwi [mmHg] oraz tętna [bpm]
………..…
(należy podać)


	Segmentowa Analiza Składu Ciała (prawego ramienia, prawej nogi, lewego ramienia, lewej nogi oraz tułowia):
	LBM (Lean Body Mass) - beztłuszczowa masa ciała, w odniesieniu do trzech poziomów: dobra, w normie, poniżej normy [kg]

rozłożenie beztłuszczowej masy ciała
	Analiza Okolicy Brzucha:
	WHR (Waist Hip Ratio) - szacunkowa wartość stosunku obwodu talii do obwodu bioder, w odniesieniu do norm
Tak/Nie



Tak/Nie


	Cel do osiągnięcia

Przewodnik w formie tabeli, określający najważniejsze cele do osiągnięcia, wytyczne odnośnie zmiany masy i składu ciała, wraz z przewidywanym czasem trwania realizacji tych zmian
	Przewodnik kontroli (określenie ilości tkanki tłuszczowej oraz beztłuszczowej masy ciała do kontrolowania, określenie ilości wagi ciała do kontrolowania)
Tak/Nie

Pamięć danych
min. 100 000 pomiarów
………..…
(należy podać)

Komunikacja z PC
min. za pomocą złącza USB
………..…
(należy podać)

Zasilanie 
230V; 50-60Hz
Tak/Nie

WYPOSAŻENIE

Walizka transportowa  
Tak/Nie
	

Wbudowana drukarka termiczna
Tak/Nie

Zasilacz sieciowy
Tak/Nie

Oprogramowanie 
dedykowane do zaoferowanego urządzenia
Tak/Nie
	


umożliwiające zarządzenie danymi z pomiarów



umożliwiające tworzenie bazy danych pacjentów i uzyskanych wyników



umozliwiające analizę wyników w dowolnym wybranym okresie czasu


INNE

Montaż i instalacja
W cenie oferty, w pomieszczeniu i w miejscu wskazanym przez użytkownika 
Tak/Nie

Instruktaż
W cenie oferty, w dniu dostawy, dla personelu z zakresu poprawności oraz bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji
Tak/Nie
	

Oznaczenie CE
Wymagane
Tak/Nie
	

Wyrób medyczny
Wymagane
Tak/Nie
	

Instrukcja obsługi w j. polskim przy dostawie
Wymagane 
Tak/Nie



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

