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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2

	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


Aparat do ambulatoryjnej rejestracji ciśnienia tętniczego: 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)

	

Aparat gotowy do użycia
do ambulatoryjnej rejestracji ciśnienia tętniczego
TAK/NIE

Metoda pomiaru
oscylometryczna
TAK/NIE

Wiarygodność pomiarowa potwierdzona walidacją
wg BHS w klasie A/A
TAK/NIE
5.1
Algorytm pomiaru zawiera:
rozpoznawanie artefaktów pomiarowych
TAK/NIE
5.2

detekcję progowych wartości ciśnienia
TAK/NIE
5.3

funkcję rekonstrukcji błędów odczytów
TAK/NIE

Programowanie aparatu umożliwia
ustawienie częstości pomiarów w definiowanych podokresach pomiarowych, dla snu i czuwania
TAK/NIE

Zakres ciśnienia skurczowego
min. (60 – 260) mmHg
TAK/NIE

Zakres ciśnienia rozkurczowego
min. (30 – 200) mmHg
TAK/NIE

Zakres ciśnienia średniego
min. (40 – 230) mmHg
TAK/NIE

Zakres częstości tętna
(40 – 180) bpm
TAK/NIE

Liczba pomiarów
min. 230
Parametr punktowany
Należy podać liczbę pomiarów:
…………..
230-240 – 0 pkt
˃ 240 – 5 pkt

Czas pracy
min. 45 h
Parametr punktowany
Należy podać czas pracy urządzenia:
……….…..h 
45-50h  – 0 pkt
˃50h – 5 pkt

Zakres częstości pomiarów
min. (6 – 120) min
Należy podać

Czas pomiaru
≤ 50 sek
TAK/NIE

Maksymalne ciśnienie pompowania
270 mmHg
Należy podać

Zasilanie
bateryjne
TAK/NIE

Waga (z bateriami)
maks. 260 g
Należy podać
Wyposażenie (kompatybilne z oferowanym aparatem)

Mankiet do ambulatoryjnego ciśnienia 
składający się z rękawa materiałowego z o-ringiem oraz bezlateksowego pęcherza gumowego z przewodem
TAK/NIE


w konfiguracji na prawe lub lewe ramię
TAK/NIE


rozmiar 17 – 26 cm (S), ilość 3 
TAK/NIE


rozmiar 24 – 32 cm (M),ilość 2 



rozmiar 32 – 42 cm (L), ilość 1 


Pokrowiec do rejestratora 
wymagane, ilość 3 szt.
TAK/NIE

Pasek do pokrowca
naramienny, ilość 3 szt.
TAK/NIE
Pozostałe wymagania

Urządzenie oznakowanie
CE
TAK/NIE

Oferowane urządzenie spełnia określone wymagania prawne
	w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74),
w 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
TAK/NIE

Serwis gwarancyjny
na warunkach określonych w umowie
TAK/NIE

Instruktaż personelu
w  zakresie obsługi technicznej
TAK/NIE

Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej
wymagana przy dostawie sprzętu
TAK/NIE

Urządzenie kompatybilne z systemem Sentinel, stanowiącym wyposażenie Zamawiającego
wymagane
TAK/NIE
	


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

