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Zadanie Nr 2 - Wymagane parametry techniczne (graniczne)   

- załącznik nr 3 B do SIWZ  
 

Kardiomonitor dla Oddziału Neurologii pracujący w systemie centralnego nadzoru – 2 

szt. 

Lp. Parametry Wymagane 
WYMAGANE 
PARAMETRY 

TAK/NIE 

Wartość oferowana 
(PROSZĘ 
OPISAĆ) 

1. Model Podać  

2. Producent  Podać  

3. Kraj pochodzenia Podać  

4. 

Rok produkcji 2017 
Podać  

5. Kardiomonitor przyłóżkowy 
wyposażony w odłączany moduł 
transportowy zapewniający ciągłość 
monitorowania parametrów 
życiowych w czasie transportu z 
pacjentem 

 

 

6. Konstrukcja wewnętrzna 
kardiomonitora i modułu 
transportowego nie wymagająca 
wymiany filtrów, nie zawierająca 
elementów ruchomych takich jak 
wiatrak, wentylator itp. 

TAK 

 

7. Kardiomonitor kompatybilny z 
posiadanymi przez Użytkownika 
modułami pomiarowymi M3001A i 
M3002A, możliwość stosowania tych 
samych akcesoriów pomiarowych 

TAK 

 

8. Moduł transportowy kompatybilny z 
posiadanymi przez Użytkownika 
kardiomonitorami Intellivue MP20 

TAK 
 

9. Zasilacz 230V zintegrowany w jednej 
obudowie z kardiomonitorem 

TAK 
 

10. Wbudowany uchwyt do przenoszenia 
 

TAK 
 

11. Wbudowane zasilanie 
akumulatorowe w kardiomonitorze 
wystarczające na co najmniej 120 
minut ciągłego monitorowania 
wszystkich parametrów. Akumulator 
litowo-jonowy. 

TAK 

 

12. Wbudowane zasilanie 
akumulatorowe w module 
transportowym wystarczające na co 
najmniej 120 minut ciągłej pracy. 
Akumulator litowo-jonowy. 

TAK 
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13. Akumulator kardiomonitora i modułu 

transportowego łatwo wymieniany w 
trakcie pracy z zasilaniem 
sieciowym, bez konieczności użycia 
narzędzi i przerywania 
monitorowania pacjenta 

TAK 

 

14. Wysoka odporność modułu 
transportowego na upadki z 
wysokości min 75 cm zgodnie z 
normą IEC60068-2-32  

TAK 

 

15. Możliwość dezynfekcji obudowy 
środkami na bazie alkoholu 
izopropylowego w stężeniu min 75% 

TAK 
 

16. Przekątna ekranu kardiomonitora 
min 12 cali 

TAK 
 

17. Przekątna ekranu modułu 
transportowego min 3 cale 

TAK 
 

18. Interfejs użytkownika w języku 
polskim 

TAK 
 

19. Obsługa kardiomonitora i modułu 
transportowego przez ekran 
dotykowy, z możliwością 
zablokowania reakcji ekranu na 
dotyk na czas transportu i 
dezynfekcji 

TAK 

 

20. Ekran modułu transportowego 
aktywny również po zamontowaniu w 
kardiomonitorze 

TAK 
 

21. System alarmów fizjologicznych o 
różnym priorytecie , min 3 kategorie 
alarmów. Regulowana głośność 
alarmów. Zabezpieczenie przed 
całkowitym wyciszeniem alarmów. 
Wyświetlanie listy komunikatów 
alarmowych z podaniem godziny 
wystąpienia i przyczyny.  

TAK 

 

22. Wyjście sygnału EKG do podłączenia 
i synchronizacji defibrylatora 

TAK 
 

23. System montażu ściennego z 
bezpiecznym mocowaniem 
kardiomonitora i koszykiem na 
akcesoria. Możliwość płynnej 
regulacji kąta nachylenia i szybkiego 
wypięcia kardiomonitora bez użycia 
narzędzi 

TAK 

 

24. Monitorowanie zapisu EKG 
Pomiar częstości rytmu serca w 
zakresie min 15-300 bpm.  
W komplecie przewód 3 
odprowadzeniowy, zaciskowy, 
końcówki oznaczone kolorami 
zgodnie z IEC (1 szt). Prezentacja na 
ekranie wartości liczbowych HR, QT, 

TAK 
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QTc, ST oraz trendów zmian tych 
parametrów. Prezentacja zapisu EKG 
z wybranego odprowadzenia. 
Rozpoznawanie i sygnalizacja 
zaburzeń rytmu w tym co najmniej 
migotania komór i przedsionków, 
asystolii, tachykardii i bradykardii. 

25. Monitorowanie oddechu 
Pomiar częstości oddechu w 
zakresie min od 1 do 120 odd/min z 
dokładnością nie gorszą niż +/-
1odd/min. Możliwość wyboru 
odprowadzenia wykorzystywanego 
do zliczania częstości oddechów bez 
zmiany układu elektrod. Prezentacja 
zapisu krzywej oddechowej. 
Regulowane opóźnienie alarmu 
bezdechu w zakresie min od 10 do 
30 sekund. 

TAK 

 

26. Monitorowanie saturacji (SpO2) i 
tętna 
Technologia pomiarowa o wysokiej 
odporności na zakłócenia wynikające 
z ruchu pacjenta i niskiej perfuzji: 
Masimo lub FAST. Prezentacja na 
ekranie wartości liczbowych oraz 
trendów zmian PR, SpO2. 
Prezentacja fali pletyzmograficznej i 
wskaźnika perfuzji. W komplecie 
wielorazowy czujnik  silikonowy z 
możliwością dezynfekcji w płynie, na 
palec (1 szt)  

TAK 

 

27. Monitorowanie nieinwazyjne 
ciśnienia tętniczego. 
Pomiar ciśnienia skurczowego, 
rozkurczowego i średniego. Pomiar 
wyzwalany ręcznie oraz 
automatycznie w zaprogramowanych 
odstępach czasu (regulacja min od 5 
minut do 4 godzin). W komplecie 
mankiety wielorazowe dla pacjentów 
dorosłych w różnych rozmiarach (4 
szt) 

TAK 

 

28. Monitorowanie temperatury 
Monitorowanie w min 1 torze 
pomiarowym z możliwością 
rozbudowy do min 2 torów 
pomiarowych. Prezentacja na 
ekranie wartości liczbowych 
mierzonej temperatury oraz trendu 
zmian tego parametru. W komplecie 
czujnik do pomiaru temperatury 
powierzchniowej (1 szt) z 
możliwością sterylizacji w autoklawie. 

TAK 

 

29. Możliwość doposażenia TAK  
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kardiomonitora w moduł 
monitorowania EEG w postaci kostki 
przenoszonej dowolnie (bez udziału 
serwisu) między oferowanymi 
kardiomonitorami. Odczyt 
parametrów EEG musi być dostępny 
na ekranie kardiomonitora jak 
również sterowanie funkcjami EEG 
musi odbywać się z poziomu 
kardiomonitora. 

30. Kardiomonitory kompatybilne z 
posiadaną centralą monitorującą 
Philips M3150 . 
Wykonawca ponosi koszty 
przyłączenia kardiomonitorów do 
w.w. centrali monitorującej, w tym 
również ewentualne koszty 
aktualizacji oprogramowania i 
modernizacji osprzętu centrali lub 
innych elementów systemu jeśli 
okaże się to konieczne. 
Ewentualna modernizacja musi 
zapewniać zachowanie wszystkich 
funkcjonalności posiadanej centrali 
 

TAK 

 

Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu 

Okres gwarancji w miesiącach 

(wymagany min. 24 miesiące )  

TAK 

podać 
 

   28 

Min. 2 przeglądy techniczne z 

dokonaniem wpisu do paszportu 

technicznego urządzenia. 

Tak  

   29 Serwis na terenie Polski. Tak  

30  Okres gwarancji i rękojmi biegnie od 

dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

Tak  

31 W okresie udzielonej gwarancji, 

Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić usunięcie awarii, wad i 

usterek zgłaszanych przez 

Zamawiającego na własny koszt, 

oraz udostępnić urządzenie 

zastępcze, jeżeli będzie ono 

serwisowane po za obszarem 

Szpitala. 

Tak  
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32 Okres naprawy sprzętu w trakcie 

okresu rękojmi/gwarancji przedłuża 

okres udzielonej gwarancji. 

Zamawiający może realizować 

uprawnienia z tytułu rękojmi 

niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

Tak  

33 Wszelkie naprawy gwarancyjne 

będą dokonywane, przez serwis 

gwarancyjny autoryzowany przez 

producenta. 

Tak  

34. W ramach serwisu gwarancyjnego 

Wykonawca zapewni dostęp do 

dokumentacji technicznej oraz 

aktualizacji oprogramowania 

niezbędnego do prawidłowego 

działania dostarczonych urządzeń. 

Tak  

35 Za transport sprzętu objętego 

gwarancją i  rękojmią, do serwisu 

oraz jego zwrot odpowiada i ponosi 

koszty transportu Wykonawca. 

Tak  

36 Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi 

wystąpi awaria urządzenia 

niemożliwa do usunięcia lub 

urządzenie będzie niesprawne 

pomimo wykonania uprzednio trzech 

napraw, Wykonawca, w terminie 7 

dni od chwili zgłoszenia awarii, jest 

zobowiązany do jego wymiany na 

fabrycznie nowy o parametrach nie 

gorszych niż określono w SIWZ. 

Tak  

 

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, 

niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

 

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów 

oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku 

jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma 

prawo odrzucić ofertę. 
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Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  

kompletny  i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  

zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy). 

 
                                ,  dnia   ___/___/2017 r. 

 

 

______________________________ 
podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)  

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 


