
Załącznik nr 7
Pakiet nr 1
do przetargu nieograniczonego na dostawę uroflometru dla SPZOZ Bielsk Podlaski

Lp. Nazwa asortymentu
Parametr wymagany Jedn.

miary
Ilość

Cena
netto

Podatek
VAT

Wartość
brutto

Uwagi
Producent

Uroflometr
TAK Parametr

oferowany

Szt. 1
Producent - Tak
Kraj pochodzenia - Tak
Oferowany model - Tak
Rok produkcji - 2018 Tak

1 PARAMETRY OGÓLNE
2 Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie 

powystawowy i nie używany.
Tak

3 Aparat dostarczony wraz z Paszportem Technicznym:
- z wpisem o przeprowadzonym uruchomieniu/instalacji przez 
autoryzowany serwis lub autoryzowanego dostawcę
- z datą następnego przeglądu

Tak

4 Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z 
aparatem.

Tak

5 Moduł pomiarowy
6 Wagowy przetwornik przepływu zasilany z baterii Tak
7 Zakres pomiaru przepływu: 1 – 100 ml/sek Tak
8 Regulowany zakres skali przepływu na wykresach badania i 

raportach: 25, 50, 75, 100 ml/sek i/lub automatyczny
Tak

9 Zakres pomiaru objętości mikcyjnej 0–2000 ml Tak
10 Regulowany zakres skali objętości mikcyjnej na wykresach 

badania i raportach: 250, 500, 1000 ml
Tak

11 Maksymalne dopuszczalne obciążenie przetwornika przepływu 
(wraz z pojemnikiem): 3000 gram

Tak

12 Czas automatycznego zakończenia badania po zaprzestaniu 
mikcji: 15, 30, 60, 120, 180 lub 600 sek.

Tak

13 Statyw o regulowanej wysokości do przetwornika. z lejkiem i 
pojemnikiem na mocz, wielokrotnego stosowania

Tak

14 Krzesło mikcyjne składane Tak
15 Specjalistyczny program komputerowy w języku polskim do 

pomiarów i bazy danych pacjentów
Tak

16 Wydruk raportów badania na drukarce komputerowej w formacie
A4

Tak

17 Bezprzewodowa komunikacja uroflometru z komputerem, zasięg
w zamkniętych pomieszczeniach 15-20 m

Tak

18 W zestawie nadajnik/odbiornik Bluetooth USB do komunikacji 
bezprzewodowej

Tak

19 Nomogramy przepływ/objętość do diagnozowania przeszkody 
podpęcherzowej: Siroky, Liverpool, Miskolc wybierane 
automatycznie zależnie od wieku i płci pacjenta

Tak,
opisać
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20 Warunki gwarancji i serwis
21 Gwarancja minimum 24 miesiące Tak

podać
22 Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami 

producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni
przed zakończeniem okresu gwarancji.

23 Przedmiot gwarancji: wszystkie elementy składowe aparatu. Tak
24 Bezpłatny przegląd i konserwacja urządzenia w okresie 

gwarancji wg zaleceń producenta
Tak

25 Przegląd końcowy przed upływem czasu gwarancji producenta 
zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem 
wykonania przeglądu

Tak

26 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie 
Polski.
Podać: dokładny adres, telefon, faks, e-mail, adres internetowy 
(WWW)

Tak
podać 

27 W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w 
formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz 
dokonanie koniecznych napraw w terminie maksymalnie do 7 dni
roboczych od chwili jej zgłoszenia.

Tak

28 Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę 
na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3

Tak

RAZEM

                                                                                          .............................................................................
                                                                                                                                        (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

2


	Producent -

