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Załącznik nr 1a

Zadanie  1 :Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Analizator parametrów krytycznych 
Lp.
Sprzęt
Liczba sztuk

Analizator parametrów krytycznych
1

Producent………………………………………………
Model……………………………………………
L.p.
 Wymagania Zamawiającego
Potwierdzenie spełnienia wymagań
1.
Automatyczny analizator parametrów krytycznych (1 sztuka) pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce oznaczenia panelu: 
 pH, pCO2, pO2, Na+,  K+, Ca++, Glukoza, Mleczany, Hematokryt, Kreatynina
Analizator posiadający certyfikat CE
 
2.
Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – przenośny, kompaktowy, waga do 1 kg,  bez konieczności stałego podłączenia do sieci elektrycznej – wbudowana bateria

3.
Analizator składający się z terminala odbiorczego z wyświetlaczem dotykowym oraz czytnika kart -  komunikacja bezprzewodowa pomiędzy terminalem i czytnikiem.

4.
Możliwość integracji kilku czytników kart z jednym terminalem.

5.
Pomiar w oparciu o pojedyncze kasety testowe – jednorazowego użytku, zawierające wszystkie elektrody, gazy kalibracyjne i 
pojemnik ściekowy, przechowywane w temperaturze pokojowej.

6.
Okres przydatności kart testowych – minimum 3 miesiące od daty dostawy

7.
Automatyczna kalibracja kart testowych przed każdym badaniem pacjenta

8.
Płynna kontrola jakości (minimum 3 poziomy materiału kontrolnego).
 Materiał kontrolny inny niż przeznaczony do kalibracji

9.
Możliwość pomiaru ze strzykawki oraz kapilary

10.
Możliwość pomiaru z krwi pełnej tętniczej, żylnej, włośniczkowej

11.
Objętość próbki: do 100 mikrolitów

12.
Czas pomiaru wraz z wydrukiem maksymalnie do 1 minuty od momentu podania materiału

13.
Dwukierunkowa komunikacja z LIS/HIS umożliwiająca przesyłanie danych

14.
Wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację pacjenta i operatora

15.
Oprogramowanie analizatora w języku polskim

16.
Zapewnienie kontroli międzylaboratoryjnej przez cały okres gwarancji analizatora – dla minimum parametrów: pH, pCO2, pO2,K+, Na+,Ca++, Glukoza, Mleczany, Hematokryt, kreatynina.
Kontrola 1 raz miesiącu. Należy wskazać program kontroli w latach 2018 - 2019.

17.
Dołączenie do oferty wykazu wszystkich pozycji niezbędnych do wykonania badań w ciągu 30 dni, tj. kart testowych i materiału kontrolnego - przy założeniu:
- oznaczany panel: pH, pCO2, pO2,K+, Na+,Ca++, Glukoza, Mleczany,  Hematokryt, Kreatynina 
 wykonany przy użyciu 1 zestawu odczynnikowego zawierającego minimum 300 oznaczeń 
- 10 opakowań materiału kontrolnego zawierającego minimum 3 poziomy materiału kontrolnego 
- 300 strzykawek
- 300 kapilar
Wykaz w formie tabeli zawierający: nazwę pozycji, nr katalogowy, producenta, cenę jednostkową netto i brutto, sumę wszystkich pozycji netto i brutto w PLZ.

18.
Termin realizacji dostaw od wpłynięcia zamówienia:
- maksymalnie 5 dni roboczych
- maksymalnie 30 godzin w trybie CITO od poniedziałku do piątku.

19.
Zapewnienie systemu nadzorującego analizatory POCT :
- system umożliwiający zdalny nadzór nad analizatorem oraz innymi analizatorami POCT zainstalowanymi na terenie szpitala (2 analizatory firmy Werfen z linii GemPremier ), 
- system umożliwiający jedno i dwukierunkową wymianę danych, 
- możliwość zdalnego odczytu  danych: podgląd wyników pacjenta, podgląd wyników kalibracji i kontroli, podgląd wszystkich działań wykonanych w analizatorze,
- możliwość zdalnego wywołania kalibracji, kontroli jakości, włączenie i wyłączenie poszczególnych agalitów, wyłączenie urządzenia
- wbudowany moduł szkoleniowy umożliwiający prowadzenie szkoleń w trybie online dla operatorów analizatorów
- nadawanie indywidualnych danych dostępu i poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników
- integracja oprogramowania z HIS/LIS Zamawiającego
Obecnie Użytkowany jest system f. Asseco – „InfoMedica”


  GWARANCJA

Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych:
- produkty podlegające reklamacji dostarczone do Zamawiającego w ciągu 30 godzin od poniedziałku do piątku
- potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji (jej uznania lub odrzucenia) w ciągu 5 dni roboczych.
1.
Analizator dostarczony maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy z kartą gwarancyjną obejmującą okres minimum 24 miesiące . Gwarancja dotyczy aparatu i urządzenia zasilania awaryjnego UPS i obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów oraz wszystkich części i akcesoriów.

2.
Czas naprawy maksymalnie 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

3.
W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 72 godzin Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy czwartego dnia od  momentu zgłoszenia awarii.

4.
Dokumentacja dotycząca analizatora dostarczona przy instalacji w wersji drukowanej w języku polskim– instrukcja obsługi, specyfikacja techniczna, ulotki metodyczne, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

5.
Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2017.

6.
Szkolenie personelu z obsługi urządzenia i osprzętu po instalacji i uruchomieniu aparatu dla użytkowników:
- minimum 3 osoby w zakresie bieżącej obsługi,
- minimum 2 osób nadzorujących system w zakresie bieżącej obsługi, konfiguracji systemu, kontroli jakości, zarządzania zdalnym systemem nadzorującym i prowadzenia szkoleń uzupełniających oraz rozwiązywania problemów związanych z awarią i interpretacją wyniku. Wszystkie szkolenia potwierdzone aktualnym certyfikatem.
Zamawiający przewiduje obecnie minimum 1 szkolenie w ciągu każdego roku umowy dla ww osób

7.
Wykonanie przeglądów maksymalnie w ciągu 365 dni od dnia instalacji lub daty ostatniego przeglądu. Przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego stwierdzającym sprawność sprzętu.

8.
Okres dostępności części zamiennych oraz wszystkich odczynników przez minimum 10 lat od daty sprzedaży. Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej.

9.
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.

