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Poprawiony Załącznik nr 1A.4 do SIWZ

Zadanie nr  4:Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Monitor funkcji życiowych  

Lp.
Sprzęt
Liczba sztuk

Monitor funkcji zyciowych
    3

Producent………………………………………………
Model……………………………………………
L.p.
Wymagania Zamawiającego
Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) 
                                                     Parametry wymagane
1.
Aparat stacjonarno-transportowy przeznaczony do monitorowania nieinwazyjnego ciśnienia krwi, saturacji krwi, częstości pulsu oraz temperatury u dorosłych dzieci i noworodków

2.
Zintegrowany uchwyt do bezpiecznego przenoszenia sprzętu

3.
Zasilanie akumulatorowe min. 3 godz. ciągłego monitorowania

4.
Zasilanie AC 240 VAC, 50/60 Hz

5.
Aparat wyposażony w kolorowy ekran dotykowy do prezentacji krzywej pletyzmograficznej, komunikatów menu i trendów o przekątnej co najmniej 8” i rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli

6.
Prezentacja na ekranie wartości %saturacji oraz częstości pulsu oraz indeksu PI ułatwiającego znalezienie najlepszego miejsca pomiaru

7.
Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 20 do 250 P/min

8.
Zakres pomiarowy %saturacji co najmniej 70-100%

9.
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi – wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych oraz średnich, wyświetlanie wartości częstości pulsu.

10
Funkcja stazy – pomoc przy nakłuciu żyły

11.
Tryby pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia: 
-   ręczny,
-   automatyczny z ustawianymi przez użytkownika odstępami   
    pomiarowymi co najmniej od 1 do 120 minut,
-   programowany przez użytkownika z ustawieniem kilku cykli 
    pomiarowych o różnych odstępach czasowych.

12.
Pomiar temperatury ciała. Zakres pomiarowy w trybie predyktywnym od 35 do 45oC, w trybie monitorowania od 25 do 44oC

13.
Całkowita waga aparatu maks. 3 kg

14.
Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego.

15.
Trzy poziomy ważności alarmów (alarm wysokiego, średniego i niskiego priorytetu)

16.
Regulacja głośności alarmów, co najmniej 5 stopni regulacji głośności

17.
Ręczne ustawianie granic alarmowych nieinwazyjnego ciśnienia, %SpO2 i częstości pulsu

18.
Automatyczne ustawianie granic alarmowych nieinwazyjnego ciśnienia, %SpO2 i częstości pulsu na podstawie bieżących wartości parametrów

19.
Monitor wyposażony w gniazdo USB

20.
Monitor posiadający zaimplementowane protokoły MEWS i NEWS

21.
Możliwość wpisywania danych demograficzny i konfiguracji własnego profilu tych danych.

22.
Możliwość konfiguracji własnego protokołu triage z uwzględnieniem wyboru parametrów używanych do oceny oraz opisu decyzji klinicznych na podstawie otrzymanego wyniku

23.
Możliwe do wyboru, mierzone przez urządzenie parametry do triage:
	Saturacja

Ciśnienie skurczowe
Puls
Temperatura
Możliwe do wyboru, wprowadzane przez użytkownika parametry do triage:
	Częstość oddechu

Poziom cukru we krwi
	Poziom świadomości: skala Glasgow, AVPU

Ocena bólu
Minimum dwa dodatkowe parametry, w pełni edytowalne przez użytkownika

24.
Wbudowana drukarka termiczna + 10 rolek papieru

25.
Urządzenie zabezpieczone przed  zalaniem cieczą, Stopień ochrony co najmniej IPX1

26.
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu wyświetlane na ekranie w języku polskim)

27.
Instrukcja obsługi w języku polskim

28.
Przewód połączeniowy do czujników SpO2; czujnik SpO2 na palec; rura połączeniowa do mankietów; mankiet średni dla dorosłych, czujnik temperatury

29.
Wózek lub statyw na kółkach do przewożenia monitora z systemem szybkiego demontażu; wyposażony w koszyk na akcesoria, uchwyt na płyn dezynfekcyjny, wieszak na przewody, uchwyt na worek na odpady, dodatkowy koszyk na akcesoria i uchwyt na chusteczki do 

Gwarancja
	

Gwarancja min. 24 m-ce

	

Czas naprawy 5 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.

	

W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy piątego dnia od  momentu zgłoszenia awarii.

	

Instrukcje i  dokumentacje w  języku  polskim.

	

Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2017.

	

Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla minimum 3 osób. 

	

Wykonywanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

	

Okres dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty sprzedaży. Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej.

	

Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty)



POUCZENIE:
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.




....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………                                                                     
         (miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w 
						dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do  
występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu


Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

