
Załącznik nr 3 do SIWZ 

............................................ 

   (pieczęć Wykonawcy) 

Sprawa nr PL AON-ZP/01/2017 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:  – tonometr bezkontaktowy - 1 komplet 

 

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:  ……………………………..………………………… 

Nazwa producenta:    ……………..………………………………………… 

Kraj produkcji:     …………………………………..…………………… 

Rok produkcji (min. 2016):      …..…………………………………………………… 

PAKIET nr 5 

L.p. Parametr 
Wartość 

wymagana 

Wartość oferowana 

TAK/NIE 

1. Aparat fabrycznie nowy TAK  

2. Zakres pomiaru 1-60 mmHg TAK  

3. 

Ustawienia zakresów pomiarowych: 

1-40 mmHg, 1-60 mmHg, (z funkcją 

automatycznej kontroli siły podmuchu i bez 

funkcji kontroli siły podmuchu) 

TAK 

 

4. 
Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu 

(APC) TAK 
 

5. 

Funkcja automatycznego naprowadzania 

głowicy pomiarowej w trzech płaszczyznach 

(możliwość pracy w trybie manualnym lub 

trybie 2D) 

TAK 

 

6. 
Funkcja autostartu pomiaru (możliwość pracy w 

trybie manualnym) TAK 
 

7. 

Funkcja AI - automatyczne wykrywanie 

najlepszej wartości i AC - automatyczne 

dopełnianie badania 
TAK 

 

8. Odległość robocza: 11-15 mm TAK  

9. 
Możliwość pomiaru przy niepełnym obszarze 

planacji (funkcja „opadającej powieki”) TAK 
 

10. 
Drukarka termiczna z automatycznym 

odcinaniem papieru 
TAK 

 

11. Kolorowy, uchylny monitor LCD min. 5 cali TAK  

12. Elektrycznie sterowany podbródek TAK  



13. 

Zabezpieczenie przed traumatyzacją rogówki 

(blokada mechaniczna oraz sygnał ostrze-

gawczy) 

TAK 

 

14. Kompensacja IOP o grubość rogówki TAK  

15. Porty: RS-232C, LAN, USB TAK  

16. 
Możliwość przesyłania plików z wynikami badań 

w formacie .xml 
TAK 

 

17. 
Możliwość podłączenia czytnika kodów 

kreskowych oraz czytnik kart magnetycznych 
TAK 

 

18. Stolik elektryczny z blatem na dwa aparaty TAK  

      Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich 

wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu 

zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne 

materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z 

oryginałem. Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych 

producenta. 

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi,      

      a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

3. Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne                                                        

       i pogwarancyjne: 

……………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. 

 

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu 
 gotowe do pracy. 
 

 

 

............................................................................      ………………....................................................... 

                    miejscowość i data                                                    podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

         

 


