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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Sali ALS + BLS Centrum 

Symulacji Medycznej według poniższego podziału: 

1. Zadanie nr 1  

Dostawa plecaka ratowniczego   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa plecaka ratowniczego do Sali ALS + BLS w ilości 1 

szt. 
 
Plecak ratowniczy składaj ący si ę z: 
Lp.  Nazwa Parametry, funkcjonalno ści Wymagane/ 

punktowane 
1. 
 
 

Torby 
 

Plecak medyczny, Wykonany z materiału 
odpornego na uszkodzenia.  
Dwie kieszenie z przodu w tym jedna na 
dokumenty A4, min.3 kieszenie boczne, min. 3 
kieszenie wewnętrzne w komorze głównej oraz 
dodatkowe min. 4 torebki wewnętrzne 
przezroczyste, mocowane na rzepy, umożliwiają 
dowolną konfigurację plecaka. 
Demontowalna komora na wyposażenie medyczne 
umożliwiająca przechowywanie m. in. płynów 
infuzyjnych, zestawu reanimacyjnego, zestawu do 
intubacji itp. 
Taśmy odblaskowe dookoła bocznych krawędzi 
plecaka i na szelkach, duże odblaskowe trójkąty na 
przedniej kieszeni i plecach. Elementy funkcyjne 
takie jak rączki, uchwyty zamków, klamry w 
szelkach w kolorze fluorescencyjnym ułatwiającym 
znalezienie. 
Wzmocniony spód wyposażony w nóżki 
dystansujące torbę od podłoża. 
Wyściółka pleców z możliwością demontażu i 
użycia jej w trakcie reanimacji jako podkładka pod 
kolana. 
Wymiary: min.: 55x55x20 cm (wys., szer., gł.) 
Pojemność  min: 44l 

Wymagane 

2. Ampularium L 
Pax-Dura 
 

Ampularium w rozmiarze L, zaprojektowane do 
przenoszenia ampułek do iniekcji różnych 
pojemności. Wykonane z materiału, odpornego na 

Wymagane 
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uszkodzenia. Ściana środkowa z przezroczystymi 
zamykanymi kieszeniami z miejscem na 
strzykawki, igły itp. Taśma odblaskowa na 
przedniej ścianie. Elementy funkcyjne takie jak 
rączka, uchwyty zamków w kolorze 
fluorescencyjnym ułatwiającym znalezienie. Na 
tylnej ścianie rzepy umożliwiające mocowanie w 
torbie ratowczniczej. 
Wymiary: min: 10x27x23 cm (wys., szer., gł.) 

3. Pulsoksymetru  
w formie klipsa 
na palec. 

 

Kieszonkowy pulsoksymetr do szybkich, krótkich 
pomiarów wartości saturacji SpO2 oraz pulsu. 
Wyposażony jest w czytelny, kolorowy ekran typu 
OLED z możliwością odczytu w czterech pozycjach 
oraz z automatyczną zmianą kierunku 
wyświetlania. Urządzenie zasilane 2 bateriami 
alkaicznymi może pracować do 30 godzin w 
sposób ciągły. 

Wymagane 
 

4. Ciśnieniomierza 
 

Mocowanie manometru bezpośrednio w mankiecie. 
Zegar manometru obraca się o 360°, co pozwala 
na odczyt pod dowolnym kątem bez względu na 
pozycję badanego (leżąca, siedząca czy stojąca). 
Dodatkowo manometr jest chroniony przed 
uszkodzeniem gumowym pierścieniem.  
Ciśnieniomierz dostępny standardowo z 
mankietem  dla dorosłych, dziecka oraz dla osób 
otyłych. 

Wymagane 
 

5. Latarki 
 

Latarka diagnostyczna LED. Włączanie 
przyciskiem z góry narzędzia. Materiał obudowy: 
aluminium, zasilanie : baterie, rodzaj światła: dioda 
LED, barwa światła: naturalne, w zestawie etui. 

Wymagane 
 

6. Rurki usto-
gardłowe ( kpl.7 
szt.) 

Komplet 7 sztuk rurek ustno- gardłowych 
wykonanych z plastiku, w różnych rozmiarach. 

Wymagane 
 

7. Ssaka 
mechaniczno-
ręcznego 
 

Ssak RES-Q-VAC składa się z pompy i 
wymiennych (jednorazowych), pojemników z 
cewnikami. Przeznaczony jest do szybkiego 
odsysania płynów z ust i nosa dzieci oraz osób 
dorosłych w trakcie udzielania pomocy doraźnej. 
Ssak posiada końcówkę ssącą o zaokrąglonych 
krawędziach, przezroczystą, wykonaną ze 
sprężystego tworzywa sztucznego, 
uniemożliwiającą przyssanie do błony śluzowej. 
W skład zestawu wchodzi: 
– pompa ssąca 
– cewniki 3,5” i 14” 
– pojemnik dla dorosłych 

Wymagane 
 

8. RESCUE 7 
ek.40 cm worek 

RESCUE-7 ekonomiczny, worek samorozprężalny, 
silikonowy dla dorosłych z zaworem 40 cm H20-

Wymagane 
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samorozprężaln
y. dla dorosłych 
 

możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, 
rezerwuar i przewód tlenowy. 

9. Maski 
dwuczęściowej 
silikonowej 
(każdy rozmiar 
po 2 szt.) 

Maska dwuczęściowa silikonowa o następujących 
rozmiarach: 5, 4,3. 

Wymagane 

10. Filtr 
przeciwbakteryjn
y Barrierbac „S” 
DAR (2 szt.). 

Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac „S” DAR 
(standard strażacki) 

Wymagane 

11. Maska do 
tlenoterapii 
100% tlenem dla 
dorosłych (2 
szt.) 

Maska do tlenoterapii dla dorosłych do 100 % O2 
do wysokich stężeń tlenu z zaworem (two side 
non-rebreath-ing), rezerwuarem i przewodem 
tlenowym. 

Wymagane 

12. Przewód 
tlenowy 
niezałamujący 
się o dł. 10,5 m 

 

Przewód tlenowy niezałamujący się uniwersalny, 
dł. 10,5 m. średnica zew. 6 mm, średnica wew. 4 
mm 

Wymagane 

13. Folia 
izotermiczna  
(5 szt.) 

 

Folia izotermiczna tzw. koc przeżycia o wymiarach 
min.  200 cmx160 cm 

Wymagane/ 
Punktowane 

14. Środek do 
dezynfekcji 
skóry z 
atomizerem 350 
ml (5 szt.) 

 

Środek do dezynfekcji skóry z atomizerem 350 ml 
(skinsept) 
Preparat do odkażania skóry przed operacjami, 
iniekcjami, punkcjami, pobieraniem krwi i 
szczepieniami. Aktywny wobec bakterii (włącznie z 
prątkami gruźlicy), grzybów i wirusów (HBV, HIV, 
Herpes, Rota, Adeno). 

Wymagane/ 
Punktowane 

15. Nożyczki do 
cięcia bandaży 
(2 szt.) 

Nożyczki do cięcia bandaży 19 cm. Wymagane 

16. Laryngoskop z 
ośw. światłow. z 
kpl. co najmniej 
3 łyżek 1,2,3 

Laryngoskop z oświetleniem światłowodowym  z co 
najmniej  trzema łyżkami MC 1+2+3 w etui. 

Wymagane 

17. Szczypce 
Magilla 9’’ dla 
dorosłych 

Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w 
autoklawie 

Wymagane 

18. Prowadnica do 
rurek 
intubacyjnych 
 

Prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0 i 5,0 (każdy 
rozmiar po 3 szt.). 

Wymagane 
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19. Rurka 
intubacyjna z 
mankietem 

Rurka intubacyjna z mankietem nr 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 
(każdy rozmiar po 3 szt.). 

Wymagane 

20. Zestaw 
ratunkowy rurek 
LT-D 
 

Zestaw rurek krtaniowych LT-D 3,4,5 
jednorazowych, jednoświatłowe, pakowane 
sterylnie. 

Wymagane 

21. automatyczne 
wkłucie 
doszpikowe 
(tzw. NIO) 

Automatyczne, sterylne, jednorazowe wkłucie 
doszpikowe dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku 
życia.  

Wymagane 

22. strzykawki 
jednorazowe 

strzykawki jednorazowe o rozmiarach 2ml, 5 ml, 
10ml, 20ml (każdy rozmiar po 10 szt.). 

Wymagane 

23. Igła Luer Igła Luer 0,8*40 (10 szt.). Wymagane 
24. Igła Luer Igła Luer 1,2x40  (10 szt.). Wymagane 
25. Wenflon Wenflon Niebieski 0,8 (10 szt.). Wymagane 
26. Wenflon Venflon Różowy 1,1 (10 szt.). Wymagane 
27. Wenflon Venflon Zielony 1,3 i 1,2 (każdy po 10 szt.). Wymagane 
28. Wenflon Venflon Biały 1,4mm (10 szt.). Wymagane 
29. Przyrząd do 

przetaczania 
płynów 
infuzyjnych 

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS 
(5 szt.). 

Wymagane 

30. Staza 
standardowa 

Staza standardowa z plastikowym zamkiem (2 
szt.). 

Wymagane 

31. Przylepiec do 
wenflonu 

Przylepiec do wenflonu (50 szt.). Wymagane 

 
 
           

2. Zadanie nr 2  

Dostawa defibrylatora   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa defibrylatora do Sali ALS + BLS Centrum Symulacji 

Medycznej w ilości 1 szt.  
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 
1 Defibrylator wyposażony w uchwyt transportowy, 6 odprowadzeń EKG, 

Defibrylację ręczną i AED, LAN, czytnik karty pamięci SD. 
2 Pokrywa wyświetlacza z miejscem na elektrody. 
3 Adapter do mocowania pokrywy wyświetlacza. 
4 Bateria na wyposażeniu defibrylatora. 
5 Karta SD o pojemności 4 GB lub więcej do zapisu EKG, zdarzeń, głosu, 

dźwięków z otoczenia, parametrów życiowych. Dane mogą być przechowywane 
w celu późniejszej analizy i interpretacji. Mogą być również przetransferowane 
do programu CorView2 lub innego równoważnego w celu archiwizacji. 
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6 Elektrody z kablem połączeniowym z możliwością podłączenia bez naruszania 
opakowania. 

7 Elektrody mogą zostać użyte do wykonania defibrylacji, zsynchronizowanej 
kardiowersji, stymulacji, monitorowania parametrów życiowych dorosłych. 

8 Elektrody pediatryczne z kablem połączeniowym, mogą być użyte do wykonania 
defibrylacji, zsynchronizowanej kardiowersji, stymulacji, monitorowania 
parametrów życiowych noworodków oraz niemowląt. 

9 Czterożyłowy przewód do monitorowania EKG, długość przewodu min. 2,0 m 
 

10 Kabel pacjenta do monitorowania 6 odprowadzeń EKG: I, II, III, aVR (- aVR), 
aVL, aVF 
Klipsy (2 i 3 rowkowe) do przewodów EKG (8 szt.) 
 

11 Torba na akcesoria do przechowywania x2 szt. 
12 Stojakx2 

Pasek na ramię 
Zasilacz 230V oraz kabel 230V 

X Warunki gwarancji 
13 Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 

przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
14 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia, 

przetestowania defibrylatora i szkolenia personelu 
15 Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w 

zakresie obsługi i zastosowania defibrylatora  
16 Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w 
infrastrukturze Zamawiającego. 

17 Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 
1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym 
ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji).  

18 Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji 
(adres, nr tel. i fax) 

19 W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty 
transportu ponosi firma serwisująca 

20 Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 
godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

21 Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu 
zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

22 Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu 
zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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23 Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej 
naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

24 Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 
12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia 

 

3. Zadanie nr 3  

Dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu sprzętu medycznego  do Sali ALS + BLS 

centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Nazwa Parametry, funkcjonalno ści Wymagane/ 

punktowane 
Drobny sprzęt medyczny dla dorosłych 
1.  komplet (7sztuk) rurek ustno- gardłowych 

Guedela o różnych rozmiarach, oznaczonych 
kolorami– 2 komplety 

Wymagane 
 

2.  komplet rurek nosowo-gardłowych, 
wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 2,5; 3,0; 3,5; 
4,0;4,5;5,0;5,5;6,0;6,5;7,0;7,5;8,0 po 2 sztuki 

Wymagane 

3.  rurka krtaniowa dwukanałowa w rozmiarach 
3,4,5 oznaczonych kolorystycznie, z 
dodatkowym kanałem do odsysania treści 
przewodu pokarmowego przez cewnik 

Wymagane 

4.  maska krtaniowa silikonowa  nr 1,2,3,4,5,6 Wymagane 
5.  zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w 

rozmiarach od 4,5 do 9,0 po 2 sztuki każdego 
rozmiaru 

Wymagane 

6.  kaniula nosowa dla dorosłych z przewodem 
min.2m-5szt 

Wymagane 

7.  Zestaw welflonów: 
- wenflon oznaczony kolorem żółtym 0,6mm-
10 szt. 
wenflon oznaczony kolorem niebieskim 0,8 
mm -10 szt. 
wenflon oznaczony kolorem różowym 1,1 mm-
10szt. 
wenflon oznaczony kolorem zielonym 1,3 mm-
10 szt 
wenflon oznaczony kolorem białym 1,4 mm- 10 
szt. 

Punktowane 
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wenflon oznaczony kolorem popielatym 1,6 
mm -10szt 
 

8.  prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0 Wymagane 
9.  prowadnica wielorazowa do trudnej intubacji – 

3,3/600mm zagięta oraz 5,0/600mm zagięta 
Wymagane 

10.  szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych Wymagane 
11.   kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, 

uniwersalny z 4-stopniową regulacją 
podbródka-1 szt. 

Wymagane 

12.  kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 – 1 opk. 
/100 szt.  

Wymagane 

13.  gaza opatrunkowa jałowa 1 m2; 1,2m2; 1,4m2;- 
po 1 szt. 

Wymagane 

14.  opaska dziana 4mx5cm; 4mx10cm; 4mx15cm-
3 szt. 

Wymagane 

15.  opaska opatrunkowa elastyczna 5mx10 cm- 2 
szt. 

Wymagane 

16.  metpak mankiet do szybkich przetoczeń -
500ml -1szt. 

Wymagane 

17.  okulary ochronnne-1 szt. Wymagane 
Drobny sprz ęt medyczny dla dzieci i niemowl ąt 
18.  laryngoskop światłowodowy pediatryczny  LED 

zestaw – rękojeść światłowodowa 
pediatryczna z kompletem łyżek typu Miller w 
rozmiarze 00,0,1,2; w twardym etui ochronnym 

Wymagane 

19.  worek samorozprężalny dla dzieci maską nr 3- 
o wydolności wydechowej maksymalnej 500 
ml, pojemności rezerwuaru tlenu maksymalnie 
2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku z 
możliwością sterylizacji w autoklawie, 
możliwość dołączenia zastawki PEEP; 

Wymagane 

20.  worek samorozprężalny dla niemowląt z 
maskami nr 0,1,2 przezroczystymi- o 
wydolności wydechowej maksymalne 240 ml, 
pojemności rezerwuaru tlenu maksymalnie  
600 ml; resuscytator wielokrotnego użytku z 
możliwością sterylizacji w autoklawie, 
możliwość dołączenia zastawki PEEP 

Wymagane 

21.  zestaw rurek intubacyjnych bez mankietu w 
rozmiarach od 2,0 do 5,0 po 2 sztuki każdego 
rozmiaru 

Wymagane 

22.  prowadnica do rurek intubacyjnych 1,9; 2,2-po Wymagane 
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2 szt. 
23.  szczypce Magill 7,25 dla dzieci i młodzieży  Wymagane 

 

 

4. Zadanie nr 4   

Dostawa defibrylatora automatycznego treningowego AED  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa defibrylatora automatycznego treningowego AED do 

Sali ALS +BLS Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 
1. Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji  2018 
2. Defibrylator automatyczny, treningowy symulujący działanie defibrylatora w 

rzeczywistej sytuacji zatrzymania krążenia, nie dokonuje wyładowania 
prawdziwą energią. 

3. Defibrylator wyposażony we wskaźnik statusu urządzenia oraz wskaźniki 
świetlne, informujące o kolejnych krokach pracy urządzenia. 

4. Urządzenie wyposażone w pilot, umożliwiający zdalne sterowanie i wybieranie 
poszczególnych scenariuszy symulowanych działań ratowniczych. 

5. Posiada co najmniej 2 wbudowane scenariusze 
6. Komunikaty i obsługa w języku polskim 
7. Zasilany baterią treningową lub bateriami alkalicznymi np.R14 lub innymi 
8. Kompletny zestaw zawiera: 

defibrylator  
baterię treningową wielokrotnego ładowania z ładowarką do baterii treningowej 
lub baterie alkaliczne,  
komplet elektrod treningowych,  
pilot do zdalnego sterowania urządzeniem, 
torbę. 

x Warunki gwarancji 
9. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez 

minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania 

defibrylatora oraz szkolenia personelu  
11. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie 

obsługi i użytkowania defibrylatora 
12. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze 
Zamawiającego. 

13. Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 
przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. 
przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji).  

14. Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr 
tel. i fax) 
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15. W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty 
transportu ponosi firma serwisująca 

16. Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin 
w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

17. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia 
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

18. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia 
awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

19. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą 
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

20. Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 
miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


