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Załącznik nr 1B do SIWZ  
     
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego 

aparatu Gastrolyzera, zwanego dalej aparatem,  transport, wniesienie, rozładunek sprzętu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która to nie może być krótsza niż 12 

miesięcy  licząc od daty podpisania protokołu przekazania urządzenia do użytkownika. 

3. Zamawiający wymaga aby  sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2012) , nieużywany, kompletny 

i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup 

dodatkowych elementów i akcesoriów. 

4. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt. 

5. Termin dostawy od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2012r. 

6. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00. Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych z niniejszym 

opisie. 
 
 

GASTROLYZER  

Opis wymaganych parametrów technicznych 
Parametr 

wymagany 

Potwierdzić 
(wpisując „TAK”) 

lub podać oferowany 
parametr 

I. DANE OGÓLNE 
 

Podać 
 

 

1. PRODUCENT SPRZĘTU Podać  

2. MODEL / TYP Podać  

3. KRAJ POCHODZENIA Podać  

4. ROK PRODUKCJI 2012 TAK  

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE APARATU 

1. Przenośne urządzenie do monitorowania zawartości 

wodoru w wydychanym powietrzu 
TAK  

2. Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz dotykowy  TAK  
3. Zakres pomiarowy nie gorszy niż 0-500 ppm   TAK  
4. Pomiar za pomocą czujnika elektrochemicznego TAK  
5. Dokładność odczytu: nie gorsza niż +/- 10% TAK  
6. Interferencja CO nie większa niż 2%  TAK  
7. Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 raz na miesiąc TAK  
8. Czas nagrzewania: nie dłuższy niż 1 min TAK  

9. Czas reakcji poniżej 45 s TAK  
10. Temperatura i wilgotność pracy nie gorsza niż: 

15-35
o
C, 10-90% 

TAK  
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11. Okres eksploatacji czujnika min. 24 miesiące TAK  

Wymiary nie większe niż  44 x 77 x 138 mm TAK  

12. Waga poniżej 300 g  TAK  

13. Standardowe komunikaty: 

        - Przypomnienie o konieczności kalibracji 

        - Konieczność wymiany adaptera 
TAK  

14. Gniazdo USB do synchronizacji oprogramowania z 

aparatem 
TAK  

III.  OPROGRAMOWANIE 

1. Oprogramowanie w języku polskim TAK  

2. Zapisywanie danych demograficznych pacjenta TAK  

3. Zapisywanie wyników badań TAK  

4. Wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i  w 

postaci wykresów 
TAK  

      5. Wyszukiwarka badań TAK  

      6. Wprowadzanie opisu wyników badań i komentarzy TAK  

      7. Standardowe protokoły badań TAK  

      8. Definiowanie protokołów użytkownika TAK  

IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

1. Ustniki kartonowe min. 250 szt. TAK  

2. Adaptery z zaworem jednokierunkowym i filtrem 

antybakteryjnym min. 12 szt.  
TAK  

V. WARUNKI GWARANCJI  

1. Gwarancja - 12 miesięcy  od daty podpisania protokołu 

przekazania urządzenia do użytkownika 
TAK  

2. Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 2 lata TAK  

3. W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w okresie 

gwarancji  co najmniej 1 raz w roku lub zgodnie z 

wymaganiami producenta zakończone wpisem do 

paszportu technicznego i protokołem wykonania 

przeglądu 

TAK 

 

4. Autoryzowany serwis na terenie Polski 
Tak podać (podać 

dane adresowe) 
 

5. Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

6. Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 

maks.2 dni robocze od zgłoszenia 
TAK 
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7. Dokumentacja technicznej/serwisowej (paszport 

techniczny) możliwej do przekazania na potrzeby 

Zamawiającego 

TAK 

 

8. W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa aparatu 

zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia 
TAK 

 

9. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
TAK  

VI. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Certyfikat CE i deklaracja zgodności               TAK  

VII. POZOSTAŁE WYMAGANIA   

1. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w 

ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy 

przedmiotu zamówienia. Dodatkowe szkolenie w 

przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel 

medyczny. 

TAK 

 

2. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

TAK 

 

3. Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz 

inne koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
TAK 

 

 


