
Załącznik nr 5 do SIWZ

 Przedmiot zamówienia 

Zadanie nr 7

Poz.1 Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej bez analizy- 1 szt.

Producent:   ……………………

Model:   …………………………

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Lp. Opis parametru wymaganego
Parametr

wymagany
TAK / NIE

Opis
parametru

oferowanego
Punktacja

1
Monitorowanie częstości pracy serca płodu 
FHR metodą ultradźwiękową

TAK Bez punktacji

2 Zakres pomiaru FHR 30÷240 BPM TAK Bez punktacji

3 Dopuszczalny błąd pomiaru +/- 1BPM TAK Bez punktacji

4
Częstotliwość pracy przetwornika 
ultradźwiękowego – 2 MHz

TAK
Bez punktacji

5 Intensywność ultradźwiękowa ≤ 10 mW/cm2 TAK Bez punktacji

6
Ustawiane limitów (dolnego i górnego) alarmu 
dźwiękowego i wizualnego FHR

TAK/NIE
TAK – 5 pkt., NIE – 
0 pkt.

7 Ustawiany czas opóźnienia alarmów FHR TAK Bez punktacji

8 Pomiar TOCO, metodą zewnętrzną TAK Bez punktacji

9
Zakres pomiaru głowicy TOCO: 0÷1000g 
(0÷100 jednostek względnych), błąd 
nieliniowości +/- 8%

TAK
Bez punktacji

10 Funkcja autozerowania TOCO TAK Bez punktacji

11
Głowice ultradźwiękowa i Toco wodoszczelne w
standardzie IP68

TAK
Bez punktacji

12
Ustawianie linii odniesienia (bazowej) TOCO 
(0%, 5%, 10%, 15%, 20%)

TAK
Bez punktacji

13
Ustawianie poziomu czułości pomiaru TOCO  
(50%, 100%, 200%)

TAK
Bez punktacji

14
Ręczny znacznik ruchu płodu wyczuwanego 
przez pacjentkę

TAK
Bez punktacji

15
Funkcja automatycznego identyfikowania 
ruchów płodu 

TAK/NIE TAK – 5 pkt., NIE – 
0 pkt.

16 Funkcja zapisu znacznika klinicznego TAK Bez punktacji

17
Archiwizacja badań w pamięci wewnętrznej 
aparatu (72h lub 600 badań)

TAK
Bez punktacji

18
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, TFT 
LCD, 10,2” z możliwością regulacji kąta 
nachylenia

TAK
Bez punktacji

19
Wyświetlane krzywe FHR, TOCO, znaczniki FM
oraz znaczniki kliniczne

TAK
Bez punktacji

20 Wyświetlana wartość i poziom sygnału FHR TAK Bez punktacji

   21 Wyświetlana wartość TOCO 0÷100 jednostek TAK Bez punktacji

23 Wbudowana drukarka termiczna TAK Bez punktacji

24
Zapis w czasie rzeczywistym krzywych FHR, 
TOCO, znaczników ruchu FM i znaczników 
klinicznych  

TAK
Bez punktacji

25 Funkcja timera NST TAK Bez punktacji

26
Papier termoczuły o szerokości 156 mm 
(składanka)

TAK
Bez punktacji

27 Wydruk na papierze ze skalą 30-240BPM TAK Bez punktacji

28
3 poziomy prędkości przesuwu papieru: wydruk
badania w skali  poziomej – 1, 2 lub 3 cm/min 
ustawianej przez użytkownika

TAK
Bez punktacji

29 Długość przewodu głowic min. 2m TAK Bez punktacji

30 Opcja monitorowania ciąży bliźniaczej TAK Bez punktacji



32
Możliwość przeglądania i wydruku zapisanych 

w pamięci badań (szybki wydruk do 
75mm/s)

TAK/NIE
TAK – 5 pkt., NIE – 
0 pkt.

33 Możliwość montażu aparatu na ścianie TAK/NIE  podać

34 Statystyczna analiza zarejestrowanego badania TAK Bez punktacji

37
Opcja wyposażonia w akumulator Li-Ion (czas 

pracy 2÷4h, ładowanie ≤ 12h) – wersja 
STANDARD

TAK
Bez punktacji

38

Wyposażenie standardowe: 
- głowica Cardio (przetwornik ultradźwiękowy) –
2 szt. 
- głowica TOCO - 1 szt.
- przycisk pacjentki EVENT – 1 szt. 
- papier termoczuły w formie składanki 
- pasy mocujące przetworniki
- przewód zasilający

TAK

Bez punktacji

40
Dołączone dokumenty dopuszczające aparat 
do obrotu i używania w Polsce

TAK
Bez punktacji

41
Dołączony dokument od producenta 
upoważniający Wykonawcę do sprzedaży
i serwisowania aparatu w Polsce

TAK
Bez punktacji

41 Gwarancja na aparat min. 24 miesiące TAK Bez punktacji

42 Dedykowany wózek do KTG TAK Bez punktacji



Poz. 2.  Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej  z analizą- 1 szt.

Producent:   ……………………

Model:   …………………………

                      ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Lp. Opis parametru wymaganego
Parametr

wymagany
TAK / NIE

Opis
parametru

oferowanego
Punktacja

Wymagana ogólne

1 Przetwornik ultradźwiękowy 1 MHz, wodoszczelny – 2 szt. TAK Bez punktacji

2
Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 
30-240 bpm

TAK
Bez punktacji

3
Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1 
mW/cm²

TAK
Bez punktacji

4 Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej TAK/NIE podać

5
Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej 
na palec 

TAK/NIE .
TAK – 5 pkt., NIE
– 0 pkt.

6

Możliwość wyposażenia w funkcje monitorowania 
ciśnienia tętniczego krwi rodzącej metodą 
oscylometryczną (pomiar w trakcie pompowania 
mankietu)

TAK/NIE .
podać

7
Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu  ± 
0,25bpm w całym zakresie pomiarowym

TAK
Bez punktacji

8 Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt. TAK Bez punktacji

9 Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco TAK Bez punktacji

10
Aparat posiada możliwość ustawienia bazowej Toco  „0” , 
„10”, „20”

TAK
Bez punktacji

11
Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach 
przy aparacie

TAK
Bez punktacji

12 Znacznik zdarzeń dla pacjentki TAK Bez punktacji

13
Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i 
wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu

TAK
Bez punktacji

14
Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru 
opcji wbudowanych

TAK
Bez punktacji

15
Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; 
granice alarmów definiowalne przez użytkownika 

TAK/NIE .
TAK – 10 pkt., 
NIE – 0 pkt

16 Licznik czasu badania NST TAK Bez punktacji

17 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału TAK Bez punktacji

18
Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu
oraz danych użytkownika, szpitala, przychodni.

TAK/NIE
TAK – 10 pkt., 
NIE – 0 pkt

19
Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z 
kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG

TAK
Bez punktacji

20
Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG 
nie krótsza niż 90 godzin

TAK
Bez punktacji

   21
Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości
z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE 
Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany)

TAK
Bez punktacji

22
Wbudowana automatyczna komputerowa kliniczna  
analiza  przedporodowa monitorowanych danych z 
wydrukiem raportu

TAK
Bez punktacji

23
Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG 
(min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie 
obszarów wysokiej i niskiej zmienności)

TAK
Bez punktacji

24
Aparat wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia 
ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w 
nocy)

TAK
Bez punktacji

25
Drukarka umożliwia zapis ciąży mnogiej na tym samym 
wykresie , z przesunięciem o 20 bpm, lub na osobnych 
skalach  (dotyczy papieru bez podziałki) 

TAK
Bez punktacji

26 Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8” ,  TAK Bez punktacji



umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w 
formie cyfrowej i graficznej.

27
Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i podświetleniem – w
zależności od potrzeb

TAK
Bez punktacji

28 Obsługa aparatu wyłącznie przez ekran dotykowy TAK Bez punktacji

29 Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach TAK Bez punktacji

30
Brak fizycznych przycisków na obudowie – zapewnia 
dokładną dezynfekcję i utrzymanie w czystości

TAK
Bez punktacji

31
Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego 
monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym

TAK
Bez punktacji

32 Możliwość współpracy z telemetrią TAK Bez punktacji

33
Aparat wyposażony w wewnętrzną  pamięć z możliwością 
rozbudowy pojemności

TAK
Bez punktacji

34
Aparat wyposażony w 2 porty USB umożliwiające 
archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć 
zewnętrzną.

TAK
Bez punktacji

35 Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury TAK Bez punktacji

36
Aparat wyposażony w co najmniej jeden port RS232 i 
jeden port LAN 

TAK
Bez punktacji

37
Aparat wyposażony w akumulator umożliwiający 
monitorowanie bez podłączenia do sieci elektrycznej

TAK
Bez punktacji

38 Waga nie więcej niż 6 kg TAK Bez punktacji

39 Wymiary 32 x 23 x 24cm TAK Bez punktacji

40
Dołączone dokumenty dopuszczające aparat do obrotu i 
używania w Polsce

TAK
Bez punktacji

41
Dołączony dokument od producenta upoważniający 
Wykonawcę do sprzedaży
i serwisowania aparatu w Polsce

TAK
Bez punktacji

41 Gwarancja na aparat min. 24 miesiące TAK Bez punktacji

42 Dedykowany wózek do KTG TAK Bez punktacji

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego 

niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Kolumna „Opis parametru oferowanego” musi być w całości wypełniona.

Niewypełnienie w całości spowoduje odrzucenie oferty.

Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 40 punktów dla całego 
zadania.

Data………………………….                                  ...................................…………………...

                                                                     (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej lub osób        

uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy)


