
Załącznik nr 3 do SIWZ 
Formularz cenowy 

Załącznik do umowy 
Modyfikcja z dnia 26.09.2016r. 
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2:  
 
L.p. Nazwa towaru – 

asortyment 
j.m. Ilość cena jedn. 

netto 
Wartość netto 
 

Stawka 
podatku 
VAT  
( % ) 

Wartość brutto 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Pulsoksymetr Szt. 5     
Razem   
 

 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW 

TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH   Pulsoksymetr 
  

Lp. Parametry Parametry 
wymagane 

Parametr oferowany 
(szczegółowo opisać) 

 Pulsoksymetr – 5 szt. Podać 
Model/typ  

1.  Producent/Wykonawca TAK  
2.  Kraj pochodzenia. TAK  
3.  Pełna nazwa urządzenia TAK  
4.  Model/Typ TAK  
5.  Rok produkcji (wymagany 2016)- fabrycznie nowy TAK  
6.  Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 

oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych. TAK  

7.  
Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z 
wbudowanym akumulatorem i zasilaczem 
sieciowym. 

TAK  

8.  
Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, 45VA Dopuszczono zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10%, 
 

TAK  

9.  
Pojemność akumulatora minimum 5-7 godzin przy 
użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora, 
bez alarmów z możliwością wymiany na akumulator 
10-godzinny. 

TAK  

10.  Waga maksymalna 1,7 kg. TAK  
11.  Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia 

urządzenia. TAK  
12.  Menu w języku polskim. TAK  

13.  
Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła 
wielofunkcyjnego. Dopuszczono: nawigacja i sterowanie za pomocą 
przycisków z pulpitu urządzenia 
 

TAK  

14.  Mierzone wartości 
15.  Zakres pomiaru saturacji: 1-100%. TAK  



16.  
Zakres częstości pulsu: 20-250min -1. 
Dopuszczono zakres częstości pulsu min. 25-
240/min 
 

TAK  

17.  
Wskaźnik perfuzji: 0,03-20%. 
Dopuszczono wskaźnik perfuzji: 0,02-20% 
 

TAK  
18.  Dokładność pomiaru 
19.  Saturacja (%SpO2+/-1SD). TAK  
20.  Dorośli: 70-100% +/- 2 cyfry. TAK  
21.  Noworodki: 70-100% +/- 3 cyfr.y TAK  
22.  Niska perfuzja: 70-100% +/-2 cyfry. TAK  

23.  
Częstość pulsu: 20-250 min-1 +/- 3 cyfry. 
Dopuszczono częstość pulsu dla niskiej perfuzji 25-
240/min +/- 5 cyfr  
 

TAK  

24.  Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 min 
-1 +/-3 cyfry. TAK  

25.  Wyświetlacz –elementy wyświetlacza 

26.  

Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący 
wszystkie  graficzne i numeryczne  informacje 
pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze. Dopuszczono kolorowy wyświetlacz LED 
prezentujący wszystkie  graficzne i numeryczne  
informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze. 
 

TAK  

27.  
Wyświetlanie krzywej pletyzmografu. Dopuszczono wyświetlanie krzywej pletyzmografu 
w postaci baru segmentowego (słupkowego) 
 

TAK  

28.  Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość TAK  
29.  Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego 

dla saturacji. TAK  

30.  
Wyświetlanie amplitudy tętna. Dopuszczono wyświetlanie amplitudy tętna w 
postaci baru segmentowego (słupkowego) 
Złącze szeregowe 
 

TAK  

31.  Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość. TAK  
32.  Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego 

dla tętna. TAK  
33.  Wyświetlanie czasu. TAK  
34.  Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu. TAK  
35.  Wskaźnik zasilania sieciowego. TAK  
36.  Ikona stanu baterii informująca o stopniu 

naładowania akumulatora. TAK  
37.  Wskaźnik zakłóceń. TAK  
38.  Wskaźnik czujnik zdjęty. TAK  
39.  Wskaźnik czujnik odłączony. TAK  
40.  Wskaźnik komunikat czujnika. TAK  
41.  

96 godzinna pamięć rejestrowana co 4 s. 
wszystkich monitorowanych parametrów pod 
postacią tabelaryczną i graficzną. 

TAK  
42.  Transmisja danych 
43.  Interfejs przywołania pielęgniarki. TAK  



44.  Złącze USB. TAK  
45.  

Złącze Mini USB. Dopuszczono złącze szeregowe 
 

TAK  
46.  Funkcja przywołania pielęgniarki. TAK  
47.  Alarmy 

48.  
Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na 
zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla 
zmian o 1%.. 
Dopuszczono brak ww. funkcji 

TAK  

49.  
Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę 
saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 
25s, 50s, 100s) /   wartość zmiany saturacji = czas 
opóźnienia reakcji alarmu. 
Dopuszczono brak ww. funkcji 

TAK  

50.  

Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim 
priorytecie. Dopuszczono Wszystkie alarmy dźwiękowe o 
wysokim priorytecie ze względu na bezpieczeństwo 
pacjenta 
 

TAK  

51.  Alarm wizualny i dźwiękowy dla  częstość pulsu 
powyżej dolnej granicy. TAK  

52.  Alarm wizualny i dźwiękowy dla  częstość pulsu 
powyżej górnej granicy. TAK  

53.  Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2  powyżej 
górnej granicy. TAK  

54.  Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej 
dolnej granicy. TAK  

55.  Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora. TAK  
56.  Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika. TAK  
57.  Alarm dla rozładowanej baterii. TAK  
58.  Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie  

rozładowanej baterii. TAK  

59.  
Możliwość  zawieszenia dźwięków alarmowych na 
30, 60, 90, 120 s. z jednoczasowym generowaniem 
alarmów wizualnych. 

TAK  
60.  Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu. TAK  
61.  Wyposażenie 
62.  Przewód łączący urządzenie z czujnikiem 

pomiarowym. TAK  

63.  
Czujnik SPO2 wielorazowego użytku typu Y do 
każdego monitora z dodatkowym klipsem 
umożliwiającym pomiar saturacji na uchu. 

TAK  
64.  SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA 
65.  Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane 

urządzenie. 
≥24miesiące     

TAK  
66.  Czas reakcji serwisu gwarancyjnego max. 24 godz. TAK  
67.  Czas usunięcia usterki max. 48 godz.  TAK  

68.  
W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – 
wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie 
gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu 
dodatkowych opłat. 

TAK  

69.  W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy 
gwarancyjne w ciągu roku. TAK  

70.  Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w TAK, podać  



okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie 
pogwarancyjnym. 

71.  Wykaz punktów serwisowych (minimum 1). 
TAK, podać na 
etapie zawarcia 

umowy 
 

72.  Instrukcja obsługi w języku polskim w formie 
papierowej i na CD przy dostawie. TAK  

73.  Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w 
siedzibie Zamawiającego w liczbie min. 5 osób. TAK  

74.  Możliwość bezpłatnych konsultacji w okresie 
gwarancji. TAK  

75.  
Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w jednostkach medycznych, których kserokopie 
zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie 
zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej 
realizacji. 

TAK 
 

76.  
Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i 
serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty 
zawarcia umowy. 

TAK  

 
        
   …………… dnia …………………  ……………………………………………….               czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej  

osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy  
 
Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią 
wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub 
parametru. 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do 
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 

 


