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Załącznik 1b
Zadanie nr  2  : Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Kapnograf z pulsoksymetrią transportowy 

Lp.
Sprzęt
Liczba sztuk

Kapnograf z pulsoksymetrią transportowy
2

Producent………………………………………………
Model……………………………………………
L.p.
 Wymagania Zamawiającego
Potwierdzenie spełnienia  wymagań
                                               Parametry wymagane
1.
Przenośny kapnograf zintegrowany z pulsoksymetrem z Systemem  tłumienia artefaktów powodowanych ruchem pacjenta
 
2.
Metoda pomiaru kapnografii: metoda strumienia Bocznego, wymagana/nie wymagana absorpcja z 2 punktowym kalibrowaniem.
 
3.
Urządzenie przystosowane do pracy z pacjentami
pediatrycznymi i dorosłymi.

4.
Możliwość późniejszego wyposażenia urządzenia w różne
czujniki SpO2 wielo - i jedno-razowe.

5.
Wyświetlacz LCD/TFT pokazujący: wartości pomiarów
saturacji, pulsu, EtCO2, częstości oddechów,
pletyzmogram, kapnogram

6.
Możliwość przełączenia wyświetlacza na podgląd "dużych
cyfr".

7.
Wbudowany zegar z datą służący do odniesienia danych w czasie.

8.
Złącze do transmisji danych.

9.
Akumulator o pojemności min. 2200 mAh

10.
Wyposażenie minimum : ładowarka akumulatora, czujnik saturacji, kabel przedłużający czujnik, przewód kapnometru, instrukcja obsługi w języku polskim.

11.
System alarmowy dla wszystkich monitorowanych
parametrów - alarmy optyczne i akustyczne.

12.
Możliwość wyciszenia alarmu na min. 120 sek.

13.
Min ' 25 godzinna pamięć trendów dla wszystkich
parametrów.

14.
Możliwość wydruku danych z pamięci urządzenia na zewnętrznej drukarce 

15.
Zakres pomiaru EtCO2min. 0-80 mmHg lub 0-10,5% obj.

16.
Zakres pomiaru oddechu min. 2-99 1/min.

17.
Zakres pomiaru saturacji min. 30-99 %.

18.
Zakres pomiaru pulsu min. 30-250 1/min.

19.
Dokładność pomiaru pulsu  :

±3 cyfry w zakresie od 20 do 250 uderzeń na minutę

20.
Dokładność pomiaru saturacji, min.:

±2 w zakresie od 70 do 100%	

21.
Dokładność pomiaru etCO2  
± 2mmHg : 0 – 38 mmHg
± 5% odczytu + 0.08% na każdy 1 mmHg powyżej 38 mmHG objętości.

Lub +1-8%



22.
Dokładność pomiaru oddechu +1 ±3 oddechy/min

23.
Uśrednianie saturacji do wyboru, co: 4, 8,16, +/- 1
uderzeń pulsu.

24.
Uśrednianie pulsu z 8 s +/- 1 s

25.
Prędkość próbkowania do wyboru: 50/100/150
ml/min.

26.
Czas rozgrzewania urządzenia: max. 35 s.

27.
Uzyskanie stałej dokładności po max. 3 min pracy.

28.
Kompensacja O2 w zakresie 20-100 %.

29.
Kompensacja N2O w zakresie 0-80 %

30.
Wyświetlacz o przekątnej min. 100 mm

31.
Prędkość prezentacji krzywych: 3,0; 6,0; 12,5; 25 mm/s

32.
Maksymalne wymiary urządzenia 245 x 140 x 85 mm

33.
Maksymalna waga urządzenia 1.3 kg.

GWARANCJA
34.
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.

