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Załącznik do umowy 
Modyfikacja z dnia 26.09.2016r 
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 15:  
 
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. Aparat EKG Szt 2     
Razem   
 

 
 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH   Aparat EKG 

 
Lp. Parametry Parametry 

wymagane 
Parametr oferowany 

(szczegółowo opisać) 
 Aparat EKG – 2 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.  Rejestracja 12 odprowadzeń EKG. TAK  
7.  Praca w trybie Auto i Manual. TAK  

8.  
Kolorowy ekran dotykowy (7") umożliwiający łatwą 
obsługę aparatu. 
Dopuszczono: szczelną i odporną na dezynfekcję 
klawiaturę funkcyjną 

TAK  

9.  Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV. TAK  
10.  Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s. TAK  
11.  Regulowana długość zapisu badania 

automatycznego (od 6 do 15 sekund). TAK  

12.  
Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na 
drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub 
drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6. 

TAK  

13.  Możliwość wydruku dodatkowych informacji o 
badaniu i pacjencie. TAK  

14.  Proste zakładanie papieru (Easy load). TAK  
15.  

Prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów 
EKG, wyników analizy i interpretacji, badań 
zapisanych w pamięci. 

TAK  
16.  Klawiatura membranowa z przyciskami funkcyjnymi. TAK  
17.  Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za TAK  



pomocą panelu dotykowego. Dopuszczono: szczelną i odporną na dezynfekcję klawiaturę 
funkcyjną 

18.  
Baza pacjentów i badań (do 1000 pacjentów i 1000 
badań). Dopuszczono: zapis 300 badań w pamięci 
wewnętrznej aparatu oraz dodatkowych 200 badań 
na karcie SD 

TAK  

19.  Automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne 
od wieku i płci pacjenta). TAK  

20.  Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie 
pracy akumulatorowej. TAK  

21.  Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego 
prezentacja na wyświetlaczu. TAK  

22.  
Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni/  
Dopuszczono aparat bez dźwiękowej sygnalizacji 
wykrytych pobudzeń 

TAK  

23.  Przystosowanie do bezpośredniej pracy na 
otwartym sercu. TAK  

24.  Filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, 
izolinii. TAK  

25.  Detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą 
pacjenta (INOP), niezależna dla każdego kanału. TAK  

26.  Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. TAK  
27.  Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. TAK  
28.  Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail 

lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL. TAK  

29.  
Bezprzewodowa (przez Wi-Fi) lub przewodowa 
komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za 
pośrednictwem sieci LAN. 

TAK  

30.  Wykonywanie spirometrycznego badania 
przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31. TAK  

31.  EDM - archiwizacja badań za dany okres na 
zewnętrznym nośniku (pamięć USB). TAK  

32.  
Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna 
komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią 
USB).    
Dopuszczono: 2 x port USB  
 

TAK  

33.  Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. TAK  
34.  Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. TAK  
35.  Konfiguracja ustawień aparatu. TAK  
36.  Wymiary (D x S x W): max 258x199x50 mm. TAK  
37.  Waga: < 1,3 kg. TAK  
38.  Częstotliwość próbkowania 1600 Hz na kanał 

(próbkowanie równomierne). TAK  
39.  Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 

Hz. TAK  
40.  Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 

35 Hz, 45 Hz. TAK  

41.  
Filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 
Hz, 1,5 Hz. Dopuszczono aparat wyposażony w funkcję ADS, 
czyli automatycznego ustawiania przepustowości 
filtra izolinii 

TAK  

42.  
Współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA. 
Dopuszczono brak oprogramowania CardioTEKA pod warunkiem obecności programu do archiwizacji 
badań, analizy i interpretacji na komputerze 

TAK  



43.  SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA 
44.  Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane 

urządzenie. 
≥24miesiące     

TAK  
45.  Czas reakcji serwisu gwarancyjnego max. 48 godz. 

w dni robocze TAK  
46.  Czas usunięcia usterki max. 72 godz. w dni robocze TAK  

47.  
W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – 
wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie 
gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu 
dodatkowych opłat. 

TAK  

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

49.  
Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w 
okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie 
pogwarancyjnym. 

TAK, podać  

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

umowy 
 

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

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

53.  Możliwość bezpłatnych konsultacji w okresie 
gwarancji. TAK  

54.  
Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w jednostkach medycznych, których kserokopie 
zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie 
zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej 
realizacji. 

TAK 
 

55.  
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 
 
 


