
Załącznik nr  2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) –  Opis przedmiotu 

zamówienia/Zestawienie parametrów technicznych 

 

Nr postępowania: DZP.272-31/14 

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność 

Zamawiającego sprzętu medycznego opisanego poniżej, zwanego dalej sprzętem,  transport, 

wniesienie, rozładunek, ustawienie, instalacja i uruchomienie  oraz przeprowadzenie szkolenia 

personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu. 

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

24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.  

3. Oferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą 

z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. 

4. Zamawiający wymaga,  aby  sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2014), nieużywany, 

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

zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

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

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. 
 

 

 

 

 

PAKIET NR  1 

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY szt. 1 

 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i/lub podać 

oferowany parametr (w 

przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2014 Tak  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące  
 

6 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 8 lat Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w okresie 

gwarancji  co najmniej 2 razy w roku lub zgodnie z 

wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu 

technicznego i protokołem wykonania przeglądu 

Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

TAK (podać 

dane 

adresowe) 

 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 

poczta, fax, 

poczta 

 



elektroniczna, 

Telefon) 

10 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 

maks.48 [godziny] od zgłoszenia 
Tak  

11 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

12 
W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa aparatu 

zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia 
Tak  

13 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

Zasilanie 

14 
Zasilanie sieciowe jednofazowe 100-240 V, 50 

/60 Hz 
 

15 Zasilanie akumulatorowe min. 8,5h  

16 
Możliwość pracy w trybie neonatalnym, pediatrycznym oraz 

dorosłych 

Tak 
 

Mierzone parametry 

17 Saturacja spo2 Tak  

18 Puls Tak  

19 Trendy min 96 godzin Tak  

Zakres mierzonych parametrów 

20 Zakres pomiaru SpO2 min 0-100% Tak  

21 Zakres pomiaru puls min. 25-300 bpm Tak  

22 Standardowy czujnik dla dorosłych Tak  

23 Czujnik pediatryczny typu Y Tak  

Dokładność pomiaru 

24 SpO2 w zakresie 70-100%   min +/- 3% Tak  

25 Puls ( bpm)   min. +/-  2  bpm Tak  

Inne 

26 
Wyświetlacz graficzny   TFT LCD min 3,5”  dom prezentacji  

krzywych dynamicznych 

Tak 
 

27 Wyświetlacze LED do prezentacji  wartości numerycznych Tak  

28 
Wymiary Podać 

 

29 Waga maksymalna z kompletem akumulatorów max.3 kg Podać  

30 Port LAN Tak  

31 Możliwość pracy w sieci centralnego monitoringu Tak  

32 Funkcja przywołania pielęgniarki Tak  

33 Wygodny uchwyt do przenoszenia Tak  

34 Możliwość mocowania na szynie i wózku Tak  



35 

Możliwość zastosowania wózka pod aparat  z mechanizmem 

szybkiego mocowania, na pięciu obrotowych kołach jezdnych 

z min dwoma hamulcami, z dwoma półkami na akcesoria i 

rączką do przesuwania wózka. 

Tak 

 

Alarmy 

36 Wysokie wysycenie Tak  

37 Niskie wysycenie Tak  

38 Wysoka częstość Tak  

39 Niska częstość Tak  

40 Niskiego stanu naładowania baterii Tak  

41 Możliwość  ustawiania granic alarmowych Tak  

42 Możliwość włączenia lub wyłączenia alarmów Tak  

Pozostałe wymagania 

 

43 

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  

44 Certyfikat CE Tak  

45 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

46 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 



PAKIET NR 2 

POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA szt.1 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 
Wartość wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując „TAK”) 

i/lub podać oferowany parametr 

(w przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ Podać  

3.  Kraj pochodzenia Podać  

4.  Rok produkcji  2014 Tak  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5.  Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesięcy  

6.  
Gwarancja produkcji części zamiennych 

minimum 8 lat 
Tak  

7.  

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  

8.  Autoryzowany serwis na terenie Polski 
Tak podać (podać 

dane adresowe) 
 

9.  Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10.  
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks.2 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

11.  

Dokumentacja technicznej/serwisowej 

możliwej do przekazania na potrzeby 

Zamawiającego 

Tak  

12.  

W przypadku awarii w okresie gwarancji: 

dostawa aparatu zastępczego w ciągu 72 

godzin od chwili zgłoszenia 

Tak  

13.  

Wraz z dostawą komplet materiałów 

dotyczących instalacji urządzenia oraz 2 

sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

14.  
Zasilanie akumulatorowe wraz z dostawą 

akumulatora 
Tak  

15.  
Czas przy zasilaniu akumulatorowym min. 20 

godz. przy przepływie 5ml/h 
Tak  

16.  
Szybkość dozowania 0,1 ml/h - 1800 ml/h, 

programowana co 0,1 ml 
Tak  

17.  Dokładność dozowania +/-2% Tak  

18.  
Szybkość w trybie KVO min. 0,1- 0,5 ml/h, co 

0,1 ml  
Tak  

19.  
Programowana objętość infuzji w zakresie 

min. 0,1 do 999 ml 
Tak  

20.  Współpraca ze strzykawkami wielu Tak, podać  



producentów krajowych i zagranicznych (min 

5) – podać nazwy producentów strzykawek 

21.  
Współpraca ze strzykawkami w rozmiarach 

10,20,30,50,60 ml 
Tak  

22.  
Ustawianie wartości ciśnienia okluzji min 6 

progów 
Tak, podać  

23.  
Możliwość zmiany prędkości podaży bez 

konieczności zatrzymania pompy 
Tak  

24.  
Programowanie: prędkości, prędkości i 

objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu 
Tak  

25.  
Wyświetlanie nazw min 30 leków (możliwość 

wymiany wszystkich nazw leków) 
Tak  

26.  

Możliwość zaprogramowania profili podaży 

powiązanych z nazwami określonego leku 

(min 3 profile) 

Tak  

27.  

Możliwość programowania pompy w różnych 

jednostkach: objętości, masy oraz z 

uwzględnieniem  

masy ciała pacjenta 

Tak, podać  

28.  Zasilanie sieciowe 100-240 V; 50/60 Hz Tak  

29.  Zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie Tak  

30.  
Czytelny wyświetlacz z tylnym 

podświetleniem 
Tak  

31.  Port komunikacyjny RS-232 Tak  

32.  Masa (z akumulatorem) max do 3 kg Tak, podać  

33.  Zintegrowany uchwyt do przenoszenia Tak  

34.  
Zintegrowany uchwyt do mocowania pompy  

do rur pionowych 
Tak  

35.  
Klasa ochronności I lub II – zgodnie z 

CE/MPG 
Tak. podać  

36.  Stopień ochrony min BF Tak, podać  

37.  Wszystkie komunikaty w języku polskim Tak  

38.  Klawiatura numeryczna, blokada klawiatury Tak  

39.  

Alarmy: okluzji, brak przepływu, brak 

zasilania , 

rozładowania się baterii, bliskiego końca 

infuzji, 

źle zamocowanej strzykawki, KVO, błąd 

wewnętrzny 

Tak  

40.  Regulacja głośności alarmu Tak  

Pozostałe wymagania 

 



 

 

 

 

PAKIET NR 3 poz. 1 

BUTELKA z DRENEM  NA WODĘ DO GASTROSKOPU SZT. 1 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i/lub podać 

oferowany parametr (w 

przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2014 Tak  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące  
 

6 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

TAK (podać 

dane 

adresowe) 

 

7 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

8 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

9 

Butelka na wodę do gastro-,kolono-, duoendoskopów serii: 

OES-40, EVIS- 140, -145,-160,-165,-180,0-240,-0—260, 

endoskopów ultranosongraficznych UE-160,UM-160, UC-

160,-140,UMD -140P 

Tak 

 

10 Butelka kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego  Tak  

41.  

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  

42.  Certyfikat CE Tak  

43.  

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, 

skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po 

stronie wykonawcy 

Tak  

44.  

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, 

robocizn oraz inne koszty niezbędne do 

wykonania czynności gwarancji 

Tak  



Endoskopem GIF-Q180 EVIS EXERA II 

Pozostałe wymagania 

 

11 

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  

12 Certyfikat CE Tak  

13 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

14 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 

PAKIET NR 3 poz. 2 

SZCZYPCE BIOPSYJNE GASTROSKOPOWE SZT. 3 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i/lub podać 

oferowany parametr (w 

przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2014 Tak  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące  
 

6 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

TAK (podać 

dane 

adresowe) 

 

7 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

8 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

9 Szczypce biopsyjne gastroskopowe ( wielorazowego użytku)  Tak  

10 
Łyżeczki biopsyjne typu standardowe Okrągłe z okienkiem -1 

szt. 

Tak 
 

11 Długość narzędzia min. 155 cm Tak  

12 Średnica kanału roboczego min.2,8 mm Tak  

13 
Szczypce kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego 

Endoskopem GIF-Q180 EVIS EXERA II  

Tak 
 



Pozostałe wymagania 

 

14 

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  

15 Certyfikat CE Tak  

16 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

17 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 

PAKIET NR 3 poz. 3 

SZCZYPCE BIOPSYJNE KOLONOSKOPOWE SZT. 2 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i/lub podać 

oferowany parametr (w 

przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2014 Tak  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące  
 

6 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

TAK (podać 

dane 

adresowe) 

 

7 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

8 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

9 Szczypce biopsyjne kolonoskopowe ( wielorazowego użytku)  Tak  

10 
Łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z okienkiem i 

z Igłą-1 szt. 

Tak 
 

12 Długość narzędzia min. 230 cm Tak  

13 Średnica kanału roboczego min.2,8 mm Tak  

14 
Szczypce kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego  

Kolonoskopem PCF H 180 AL 

Tak 
 

Pozostałe wymagania 

 



15 

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  

21 Certyfikat CE Tak  

22 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

23 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 

PAKIET NR 4 poz. 1 

ELEKTRONICZNA WAGA NIEMOWLĘCA SZT. 1 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i/lub podać 

oferowany parametr (w 

przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2014 Tak-  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące  
 

6 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 8 lat   

7 

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  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

TAK (podać 

dane 

adresowe) 

 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
  

11 
W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa aparatu 

zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia 
  

12 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

13 Obciążenie maksymalne 20 kg Tak  

14 Działka elementarna 10 g < 10 kg > 20 g Tak  



15 Zakres TARA 20 kg Tak  

16 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) min. 552 x 156 x 332 mm Tak, Podać  

17 Wyświetlacz LCD Tak  

18 Temperatura pracy +10 °C do +40 °C Tak  

19 Masa własna min. 2.5 kg Tak, Podać  

20 Zasilanie elektryczne 6 baterii typu R6 Tak, Podać  

21 Pobór prądu ok. 30 mA Tak  

22 
Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub 

leżącej 

Tak 
 

23 Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi Tak  

24 
Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym 

zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie 

Tak 
 

25 Kolor biały Tak  

Pozostałe wymagania 

 

26 

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  

27 Certyfikat CE Tak  

28 Dyrektywy 90/384/EWG o wagach nieautomatycznych Tak  

29 Podstawowe wymagania normy europejskiej DIN EN 45501 Tak  

30 
Dyrektywy 93/42/EWG i 2009/23/WE o wyrobach 

medycznych 
Tak  

31 
Legalizacja według standardów medycznych min. 24 

miesiące 
Tak  

32 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

33 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 

PAKIET NR 4 poz. 2 

STATYW MEDYCZNY SZT. 6 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i/lub podać 

oferowany parametr (w 

przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2014 TAK  



Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące  
 

6 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 8 lat Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w okresie 

gwarancji  co najmniej 2 razy w roku lub zgodnie z 

wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu 

technicznego i protokołem wykonania przeglądu 

Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

TAK (podać 

dane 

adresowe) 

 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 

maks.48 [godziny] od zgłoszenia 
Tak  

11 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

12 
W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa aparatu 

zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia 
Tak  

13 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

14 
Pięcioramienna podstawa jezdna o średnicy 60 cm, z blokadą 

na dwa kółka wykonane z szarego tworzywa 

Tak 
 

15 
Rura długa o średnicy min. 2,5 cm do statywu o wysokości 

min. 195 cm 

Tak 
 

16 
Czteroramienny uchwyt do mocowania tworzywowych 

pojemników z płynami infuzyjnymi 

Tak 
 

17 Prowadnica rury Tak  

Pozostałe wymagania 

 

18 

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  

19 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

20 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz 

inne koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 

 

 

 

 



PAKIET NR 4 poz. 3 

REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG SZT. 1 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i/lub podać 

oferowany parametr (w 

przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2014 Tak  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące  
 

6 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 8 lat Tak  

7 

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  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

TAK (podać 

dane 

adresowe) 

 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
  

11 
W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa aparatu 

zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia 
  

12 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

13 Zapis 3-kanałowy, 24, 48 godzinny Tak  

14 Detekcja stymulatora serca Tak  

15 Rejestracja zdarzeń pacjenta-przycisk EVENT Tak  

16 Nośnik pamięci-karta CompactFlash Tak  

17 Zegar czasu rzeczywistego Tak  

18 Klasa bezpieczeństwa : z zasilaniem wewnętrznym Tak  

19 Kontrola stanu baterii Tak  

20 

Bezprzewodowa komunikacja z systemem komputerowym 

umożliwiająca testowanie jakości podłączenia elektrod do 

pacjenta 

Tak 

 

21 Zasilanie : jedna bateria 1,5V (AA-R6) Tak  



22 Wymiary: min. 76x72x23 mm Tak, podać  

23 
Urządzenie kompatybilne z posiadanym przez 

Zamawiającego oprogramowaniem 

Tak, podać 
 

Wyposażenie 

24 Elektrody jednorazowe LLL-510-30 szt. w zestawie Tak  

25 Torba na rejestrator w zestawie Tak  

26 Bateria alkaliczna R6 1,5 V w zestawie Tak  

Pozostałe wymagania 

 

27 

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  

28 Certyfikat CE Tak  

29 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

30 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 


