Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy aparatu EKG dla CRR KRUS w Jedlcu
1.

Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, ul. Spacerowa 1,
63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i uruchomienie kompaktowego aparatu EKG, 12-kanałowego z klawiaturą alfanumeryczną,
przeznaczonego do wykonywania spoczynkowych badań EKG. Powinien zapewnić komfort obsługi oraz posiadać sprawdzone i niezawodne
rozwiązania, wyposażony w prostą klawiaturę funkcyjną i duży min. 3" wyświetlacz LCD, intuicyjny w obsłudze. 3/6/12 kanałowy aparat EKG
umożliwiający wykonywanie badania w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. Graficzne menu wyświetlane na ekranie zapewniające łatwą
obsługę za pomocą klawiatury alfanumerycznej oraz możliwość wydruku na papierze o szerokości 112 mm. Powinien zapewnić swobodne
przenoszenie aparatu w dowolne miejsce: niska waga, niewielkie gabaryty oraz zasilanie akumulatorowe. Przedmiotem zamówienia jest
również przeszkolenie pracowników z obsługi aparatu.
Specyfikacja techniczna:
rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG;
prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera;
podczas badania automatycznego funkcja zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą
i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu – pamięć ostatniego
badania automatycznego;
wydruk na papierze o szerokości 112 mm oraz wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach po 3, 6 lub 12 odprowadzeń,
dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG;
klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi;
graficzne menu wyświetlane na ekranie (128x240, przekątna 96 mm) umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury alfanumerycznej;
wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej;
ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu;
automatyczna detekcja zespołów QRS;
filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz);
filtr zakłóceń mięśniowych (25 Hz, 35 Hz, 45 Hz);
filtr izolinii (0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz);
detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody;
wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca;
dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń;
wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku;
zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym;
funkcje oszczędności energii akumulatora.
Wymagane wyposażenie:
Kabel EKG,
Elektrody przyssawkowe ,
Elektrody kończynowe klipsowe,
Żel EKG 250g ,
Papier EKG - 5 rolek,
Kabel zasilający,
Dedykowana do aparatu walizka na sprzęt medyczny
Wózek medyczny pod elektrokardiograf z wysięgnikiem na kabel pacjenta posiadający 2 półki na urządzenia medyczne oraz dodatkową na
elektrody i żel EKG. Wymiary ok.: wys. 85 cm, półka: 24cm x18cm.
Oprogramowanie do wykonywania elektrokardiograficznych badań spoczynkowych; rejestracja, analiza oraz archiwizacja zapisów EKG;
podgląd on-line zapisu EKG 1, 3, 6 oraz 12-kanałowego na monitorze komputera; wydruk na drukarce laserowej w formacie A4 wybranych
zapisów z aparatu, opisów badań oraz danych pacjenta; generowanie badań w formacie PDF; możliwość przesyłania wyników pocztą
elektroniczną; możliwość zapisu badania na nośniku zewnętrznym
3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry),
określone przez Zamawiającego
4. Pożądany termin wykonania zamówienia: 31 lipca 2019 r. Gwarancja jakości – min. 24 miesięcy.
5. Kryteria oceny ofert: jakość wykonania, najniższa cena, warunki gwarancji oraz termin wykonania.
6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć skutecznie w formie oryginału do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, u Kierownika Działu Administracji
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019 r. godz. 10:00.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
b) parafowany wzór umowy;
c) inne dokumenty zgodnie z ust. 3
Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania są udostępnione na stronie internetowej: www.jedlec.nowybip.pl.
7. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni
8. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
9. Osoba do kontaktu: Tadeusz Ordziniak - Główny Specjalista ds. Technicznych, tel. 62 761 62 51 wew. 205.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie, również
po złożeniu i rozpatrzeniu ofert.

