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PODPIS WYKONAWCY 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 

 

Producent: ………………………………. 

Nazwa i typ: …………………………….. 

Ilość: 1 szt. 

Rok produkcji: ……………….. 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
POTWIERDZIĆ „TAK”, 

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  Elektrokardiograf   

2.  
Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub 

odprowadzenia Cabrera 
 

3.  Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał  

4.  Rozdzielczość przetwornika A/C:12 bitów  

5.  
Możliwe rodzaje badań AUTO, MANUAL, SPIRO, 

automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG 
 

6.  
Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie 

LONG 
 

7.  
Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów 

przy badaniu AUTOMANUAL 
 

8.  

Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału 

EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie 

w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, 

interpretacji lub zapisanie badania do bazy 

 

9.  
Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w 

przedziale od 6 do 30 sekund 
 

10.  Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym  

11.  Wymiar (D x S x W) 258x199x50 mm (+/-0,5 mm)  

12.  Waga < 1,3 kg   

13.  
Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 kanałów w układzie 

standardowym/Cabrera 
 

14.  Praca w trybie AUTO/ MANUAL  

15.  
Automatyczna analiza i interpretacja – wynik analizy i 

interpretacji zależny do wieku i płci pacjenta 
 

16.  Detekcja stymulatora serca  

17.  Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna od kanału  

18.  Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna  

19.  Kolorowy ekran dotykowy 7
" 
o rozdzielczości 800 x 480 pikseli  

20.  Menu wyświetlane na ekranie   

21.  Panel dotykowy ułatwiający obsługę  

22.  Wydruk na papierze termicznym szer. 112 mm  

23.  Proste zakładanie papieru   
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24.  
Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na 

zewnętrznej drukarce: wydruk A4 
 

25.  Czułość od 2,5 do 20 mm/mV  

26.  Prędkość zapisu od 5 do 50 mm/s   

27.  
Baza pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 

badań 
 

28.  
Eksport badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB na 

nośnik typu PenDrive w formatach: PDF, SCP, CardioTEKA 

(.a01) i AsECG-XML, 
 

29.  
EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym 

nośniku typu: pamięć USB 
 

30.  
Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na 

wyświetlaczu 
 

31.  

Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia 

mięśniowego oraz cyfrowy filtr pływania izolinii: 

- filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz 

- filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 

Hz 

- filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 

Hz 

 

32.  
Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB, równoczesna 

komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną, pamięcią USB - 

PenDrive 
 

33.  

Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysyłanie 

zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie 

wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę 

odbiorczą 

 

34.  Zasilanie sieciowo-akumulatorowe  

35.  Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora  

36.  Konfiguracja wyglądu i kompozycji ekranu  

37.  Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania  

 Wyposażenie   

38.  Kabel pacjenta do elektrokardiografu   

39.  
Elektrody przyssawkowe min. 2 opakowania (6 szt. w 

opakowaniu) 
 

40.  
Elektrody kończynowe klipsowe min. 2 opakowania (4 szt. w 

opakowaniu) 
 

41.  Kabel USB   

42.  Kabel zasilający   

43.  Kabel ethernetowy  

44.  Papier o szerokości 112 mm - min. 20 szt.  
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45.  Żel do EKG - min. 20 szt.  

46.  Pokrowiec   

47.  

Funkcjonalny stolik/wózek transportowy pod aparaturę 

wyposażony w koszyk/półkę na akcesoria oraz wysięgnik na 

kabel pacjenta. Wymiary: wys. 85 cm, półka: 24cm x18cm  

(+/- 10 mm) 

 

 Pozostałe  

48.  

Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzenia na terenie Polski lub oświadczenie wykonawcy o 

zapewnieniu serwisu w Polsce przez inny podmiot mający 

siedzibę w Polsce  

 

49.  Okres gwarancji min. 24 miesiące  …………… miesięcy 

50.  
Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością 

mobilnego serwisowania 
 

51.  
Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do chwili 

podjęcia naprawy - nie więcej niż 48 h 
…………… godzin 

 

1. Oświadczamy że: 

a) zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane 

urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystawy itp., 

b) podpisując protokół odbioru urządzenia dostarczymy Zamawiającemu wszystkie niezbędne 

dokumenty wynikające z § 4 umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ, 

c) wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego są 

spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane 

parametry techniczne i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, 

oryginalne foldery. 

4. W okresie gwarancji w przypadku awarii sprzętu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii. 

5. Podać nazwę i adres oraz telefony kontaktowe punktu/-ów serwisowego/-ych, gdzie będą 

wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne: .......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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