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AEZ/S-212/2014
Załącznik nr 3.7 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 1

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-097/2017.

Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Opis wymaganych cech / parametrów technicznych 
Wartości wymaganych cech / parametrów technicznych 
Oferowane cechy / parametry techniczne
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)
1
2
3
4
MONITOR CŁODOBOWEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

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)

	

Przeznaczenie
Do przechwytywania i gromadzenia informacji nt. aktywności fizycznej i bezczynności
Tak/Nie
	


Do pomiarów przyspieszenia

	


Do pomiarów wydatkowania energii

	


Do określania pozycji ciała

	


Do pomiaru ilości snu

	

Możliwość noszenia
Nadgarstkek 
Tak/Nie
	


Pas biodrowy

	


Kostka

	


Udo

	

Mierzone parametry
Akcelerometria	 
Tak/Nie
	


Licznik aktywności	  

	


Wydatek energetyczny	 

	


Wskaźnik MET’s	 	 

	


Ilość kroków	 	 

	


Intensywność wysiłku fizycznego	  

	


Czas aktywności	 	 

	


Czas braku aktywności	 

	


Interwały tętna	 

	


Pozycja ciała	 	 

	


Latencja snu	 	 

	


Całkowity czas snu	 	 

	


Wydajność snu	 	 

	


Czuwanie wtrącone	 

	


Otoczenie zewnętrzne (czujnik światła otoczenia)

	

Możliwość codziennego podsumowania danych
Bezprzewodowo, bez zdejmowania urządzenia
Tak/Nie
	

Wymiary
(szerokość X długość X wysokość)
Max. 5 x5 x 1,5 cm
……………….
(należy podać)
	

Masa
Max 50 g
…………….…
(należy podać)
	

Próbkowanie
Min 30-100 Hz
……………..…
(należy podać)
	

Czas pracy baterii
Min. 25 dni
…………………
(należy podać)
	

Pojemność pamięci
Min. 2 GB / 120 dni
………………..
(należy podać)
	

Wodoodporność
Zanurzenie na głębokości min. 1 metra przez min. 30 min
……………..
(należy podać)
	

Acelerometr
+/- 8 G
…………..…
(należy podać)
	

Komunikacja

USB, Bluetooth 

Tak/Nie
	

Transfer danych w czasie rzeczywistym
wymagana
Tak/Nie
MONITOR TĘTNA
Producent (marka) …………………………………………………………………….. (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………….  (Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2017, sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) ………..….. (Należy podać) 
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)

14.
Zasilanie
bateryjne
Tak/Nie
WYPOSAŻENIE 
15.
Przewody, komplet
Tak/Nie
16.
Pasek elastyczny, komplet
Tak/Nie
17.
Baterie zasilające, komplet
Tak/Nie
INNE WYMAGANIA
18.
Zapewnienie pełnej kompatybilności oferowanych monitorów
z oprogramowaniem ActiLife posiadanym przez zamawiającego  
Tak/Nie
19.
Instruktaż personelu
wymagany
Tak/Nie
20.
Instrukcja w jęz. polskim
wymagana
Tak/Nie
21.
Oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia
zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. nr 186 poz. 1252)
Tak/Nie
22.
Oferowany 
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w:
ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 
ze zm.), 
Tak/Nie
	


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), 
w dyrektywie Rady 93/42/EWG 
z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych






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

