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Załącznik 1b

Zadanie nr  2  :Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Kapnograf z pulsoksymetrią stacjonarny

Lp.
Sprzęt
Liczba sztuk

Kapnograf z pulsoksymetrią stacjonarny
1

Producent………………………………………………
Model……………………………………………
L.p.
Wymagania Zamawiającego
Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości )
                                               Parametry wymagane
	

Zakres CO2, etCO2, FICO2 0-150 mmHg

	

Jednostki CO2 mmHg lub kPa lub Vol%.

	

Skala wykresu CO2 0,1 mmHg.

	

Skala wykresu EtCO2, FiCO2 1 mmHg.

	

Dokładność pomiaru CO2 0-38 mmHg: 2 mmHg
39-150 mmHg: (5% odczytu + 0,08% dla każdego 1
mmHg powyżej 38 mmHg).

	

Zakres pomiaru częstości oddechów 0-150
oddechów/minutę

	

Dokładność pomiaru częstości oddechów
 0-70 oddechów/minutę ; 1 oddech/minutę ;
71-120 oddechów/minut ę ; 2 oddechy/minutę ;
121-150 oddechów/minutę ; 3 oddechy/minutę .

	

Alarmy stężenia CO2 Brak oddechu, wysoka wartość
E. tCO2 niska wartość Et002, wysoka liczba oddechów,
niska liczba oddechów, niska wartość IPI (do analizy
IPI potrzebne są również dane z pulsoksymetru).

	

Częstotliwość próbkowania 20 próbek/s

	

Alarmy ostrzegawcze o wysokim priorytecie
Migająca na czerwono dioda LED.
Migająca na czerwono wartość liczbowa.
Schemat dźwiękowy alarmu o wysokim priorytecie.
Informacja o alarmie wy świetlana na ekranie
Wezwanie pielęgniarki.
Alarmy ostrzegające Migająca na żółto dioda LED.
Migająca na żółto wartość liczbowa.
Alarm o średnim priorytecie
Migająca na żółto dioda LED.
Potrójny sygnał dźwiękowy co trzydzieści sekund.
Informacja o alarmie wyświetlana na ekranie.
Wezwanie pielęgniarki.

	

Czas pracy akumulatora 2,5 h (przy wy łączonej drukarce
termicznej).

	

Ekran kolorowy min. 6 cali


	

Częstotliwość próbkowania 75,7 próbek/s dla Sp02
(stała)
20 próbek/s dla kapnografii (stała).

	

Masa urządzenia 3,5 kg 

GWARANCJA
	

Gwarancja min. 24 m-ce

	

Czas naprawy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii

	

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

	

Instrukcje i dokumentacje w języku polskim

	

Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2017

	

Szkolenie personelu z obsługi urządzeń  i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla min. trzech osób 

	

Wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta potwierdzone dokumentem stwierdzającym sprawność sprzętu 

	

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

	

Certyfikaty CE, Deklaracje zgodności i inne dokument dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa( dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawa 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.

