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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 łóżka szpitalnego   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżka szpitalnego do Sali umiejętności 

pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.  

 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 
1. Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 
2. Łóżko w pełni elektryczne z przechyłami bocznymi, z regulacją wysokości, segmentu 

pleców i uda, Anty- i Trendelenburga dokonywanych z panelu centralnego i pilota. 

3. Długość całkowita łóżka w zakresie min.190cm max 220 cm 
4. Szerokość całkowita z poręczami bocznymi: max 104 cm 
5. Minimalna wysokość leża poniżej 40 cm, gwarantująca bezpieczne opuszczenie łóżka 

przez pacjenta. 
6. Leże 4-segmentowe z 3 segmentami ruchomymi, zabezpieczone krążkami odbojowymi 
7. Konstrukcja kolumnowa o wysokiej stabilności 
8. Barierki boczne dzielone, składane wzdłuż ramy leża, łatwo zwalniane 
9. Selektywne blokowanie poszczególnych funkcji elektrycznych 
10. Funkcje sterowane jednym przyciskiem: reanimacyjna (CPR), autokontur, krzesło 

kardiologiczne, egzaminacyjna, antyszokowa, przechyły wzdłużne 
11. Przycisk „STOP”, System bezpieczeństwa „GO”. 
12. Centralna i kierunkowa blokada kół 
13. Sygnał braku hamulca w przypadku podłączenia do sieci 
14. Opcjonalnie wysięgnik na kroplówki montowany w przedniej części leża 
15. Materac piankowy  w tkaninie nieprzemakalnej,który można poddawać, dezynfekcji 

dostosowany wymiarowo do oferowanego łóżka, grubość  min. 120mm 
16. Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. 
17. Łóżko wyposażone w podwójny haczyk na worek urologiczny 
18. Akcesoria dodatkowe do łóżka: 

uchwyt na kaczkę – 1 szt. 
uchwyt na basen- 1 szt.  
 
parametr opcjonalny – zgodnie działem XIV pkt 1 ppk t 1.1.3 
 

x Warunki gwarancji: 
19. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 
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przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i 

przetestowania łóżka. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w 

zakresie obsługi łóżka. 
22. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w 
infrastrukturze Zamawiającego. 

23. 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).  

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

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

26. Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 
godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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. 

30. Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt  w przypadku 3 
krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 
awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. 

 

2. Zadanie nr 2  

Dostawa łóżka szpitalnego ortopedycznego   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżka szpitalnego ortopedycznego do Sali 

umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp. Parametry, funkcjonalno ści 
1. Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 
2. Wymiary łóżka: 

Długość min.190cm  max 220 cm 
Szerokość max 104 cm 
Wysokość regulowana elektrycznie 36– 71 cm 

3. Wyposażenie podstawowe 
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• Zdejmowane wezgłowie wykonane z lekkiego tworzywa ABS daje się 
zdemontować bez użycia narzędzi i ułatwia utrzymanie w czystości 

4. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem 
5. Barierki składane wzdłuż leża łóżka łatwe do złożenia i rozłożenia jednym ruchem 

ręki, przystosowane do umieszczenia na nich stolika do spożywania posiłków lub 
karmienia pacjenta 

6. Leże wypełnione stalowymi panelami. 
7. Konstrukcja ramowa oraz barierki składane wzdłuż leża umożliwiają jego 

opuszczenie do wysokości 36 cm od poziomu podłoża, co pozwala nawet bardzo 
niskim pacjentom na 
swobodne wchodzenie do łóżka i wychodzenie z niego. 

8. Tuleje zamontowane w czterech rogach leża umożliwiają zainstalowanie ramy 
wyciągowej lub wysięgnika ręki w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta 

9. Haczyki na worki urologiczne 
10. Uchwyt na kaczkę i uchwyt na basen. 
11. Na pilocie do sterowania łóżkiem każdy przycisk jest dodatkowo opatrzony 

czytelnym rysunkiem, 
12. Funkcja CPR (angielski skrót oznaczający resuscytację krążeniowo-oddechową, 

czyli RKO), umożliwia wypoziomowanie leża za pomocą jednego przycisku i 
przeprowadzenie resuscytacji. 

13. Materac piankowy  w tkaninie nieprzemakalnej, który można poddawać, 
dezynfekcji dostosowany wymiarowo do oferowanego łóżka, grubość  min. 
120mm 

14. Rama ortopedyczna z uchwytami. 
15. Materac przeciwodleżynowy 
 Warunki gwarancji: 
16. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu 

odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta 
urządzenia. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i 
przetestowania łóżka. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu 
użytkownika w zakresie obsługi łóżka. 

19. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu 
dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

20. 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).  

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

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

23. Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki 
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do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt  w przypadku 
3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc 
od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. 

 

3. Zadanie nr 3  

Dostawa domowego łóżka pacjenta  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa domowego łóżka pacjenta do Sali umiejętności 

pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 
1. Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 
2.  WYMIARY: 

• Całkowita szerokość: max. 105 cm 
• Całkowita długość: max. 215cm 
• Wysokość regulowana elektrycznie: 40-80 cm 

3. Elektryczne na pilot 
4. Leże cztero-segmentowe wykonane z naturalnych drewnianych elementów  
5. Zabudowane szczyty łóżka  
6. Wysokość leża, kąt odchylenia oparcia pleców oraz uda sterowane są elektrycznie 

pilotem przewodowym. 
7. Barierki boczne składane wzdłuż leża łóżka łatwe są do składania i rozkładania jednym 

ruchem ręki, wykonane z materiału i w kolorystyce identycznej jak szczyty łóżka 
8. Możliwość regulacji elektrycznej pozycji pleców, podudzi, pozycji Antytrenderenburga 
9. Tuleje wysięgnika ręki lub wieszaka kroplówki.  
10. Wysięgnik z uchwytem 
11. Materac piankowy  w tkaninie nieprzemakalnej, który można poddawać, dezynfekcji 

dostosowany wymiarowo do oferowanego łóżka, grubość  min. 120mm 
12. Cztery kółka jezdne z hamulcem nożnym blokującym koła. 
 Warunki gwarancji: 
13. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 
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przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
14. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i 

przetestowania łóżka. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w 

zakresie obsługi łóżka. 
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 zobowiąznany 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 24 
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. 

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 części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt  w przypadku 3 
krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 
awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. 

 

4. Zadanie nr 4  

Dostawa ssaka elektrycznego   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaka elektrycznego do Sali umiejętności 

pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 
1. Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 
2. Instrukcja użytkowania w języku polskim 
3. Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% 
4. Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa 
5. Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie 

mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 33 l/min. 
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6. Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg 
7. Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora 

membranowego. 
8. Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. 
9. Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie 

bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. 
10. Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem 

dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED 
11. Cicha praca (do 37 dB). 
12. Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający  

0,2- 0,3 litra. 
13. Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do 

wkładów jednorazowych,  z uchwytem  naszynowym  i  blokadą zabezpieczającą 
wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu oraz kompatybilne do 
nich wkłady 2,5 l – min. 40 szt. 

14. Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o 
wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne 
akcesoria 

15. Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek 
16. Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. 
17. Metalowy uchwyt na dren. 
18. Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m 
 Warunki gwarancji: 
19. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 

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

przetestowania ssaka. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w 

zakresie obsługi ssaka. 
22. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w 
infrastrukturze Zamawiającego. 

23. 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).  

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

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

26. Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 
godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

27. 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. 
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28. 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. 

29. 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. 

30. Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt  w przypadku 3 
krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 
awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. 

 
 

5. Zadanie nr 5  

Dostawa wózka inwalidzkiego   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka inwalidzkiego do Sali umiejętności 

pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp. Parametry, funkcjonalno ści 
1.  Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 
2. Wózek ręczny 
3.  Rama stalowa 
4.  Sposób składania wózka- składany na krzyżaku 
5.  Możliwość odchylenia podnóżków  
6.  Możliwość regulacji wysokości podnóżków  
7.  Stopka pod nogę do przechylania wózka 
8.  Rodzaj hamulców- dociskowe 
9.  Podłokietniki – ścięte 
10. Rodzaj kół tylnych- bezdętkowe 
11. Rodzaj kół przednich- pełne gumowe 
12. Maksymalna waga użytkownika 130 kg 
13. Regulacja podnóżków 
14. Podnóżki uchylne 
15. Możliwość składania 
16. Odchylane podłokietniki 
17. Wyjmowane podłokietniki 
18. Siedzisko wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na uszkodzenia 

 Warunki gwarancji: 
19. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 

przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i przetestowania wózka. 
21. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w 
infrastrukturze Zamawiającego. 
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22. Wykonawca zobowiąznany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji 
(adres, nr tel. i fax) 

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

24. Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 
godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt  w przypadku 3 
krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 
awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. 

 

 

6. Zadanie nr 6  

Dostawa stanowiska do iniekcji   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do iniekcji do Sali umiejętności 

pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 

 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 

1. Fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 
2. Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia oraz zagłówka. 
3. Dwa podłokietniki ułatwiają przeprowadzenie zabiegu iniekcji na prawym lub 

lewym przedramieniu 
4. Fotel powinien posiadać dwa podłokietniki ściśle zintegrowane z oparciem oraz 

zagłówek, służący do podparcia głowy pacjenta. 
5. Stabilna konstrukcja powinna zostać wykonana z kształtowników stalowych, 

pokrytych farbą proszkową 
6. Oparcie, siedzisko i podłokietnik wykonane  z płyty wiórowej obitej pianką 

poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym 
 Warunki gwarancji: 
7. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 

przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji. 
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9. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w 
infrastrukturze Zamawiającego. 

 

7. Zadanie nr 7  

Dostawa lampy zabiegowej   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy zabiegowej do Sali umiejętności 

pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 2 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 

1. Fabrycznie nowa, nieekspozycyjna, rok produkcji 2018 
2. Lampa zabiegowa bezcieniowa mobilna ze źródłem światła LED 
3. Diody LED w kolorze białym 
4. Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy 
5. Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 25 000 lux 
6. Lampa wyposażona w 3 (+/-1) źródeł światła LED 
7. Żywotność żarówki min. 50 000 godzin 
8. Temperatura barwowa dla lampy 4500 [K] 
9. Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 93 
10. Zużycie energii max. 20W. 

 
11. Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 165 mm, (+/- 10 mm) 

 
12. Lamp na regulowanym statywie mobilnym wyposażonym w min 4 kółka jezdne 

 
13. Statyw z blokadą min. 2 kół. 
14. Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub 

dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego 
wyrobu 

 Warunki gwarancji: 
15. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 

przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i przetestowania lampy. 
17. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w 
infrastrukturze Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiąznany 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 24 
godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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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. 

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 części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt  w przypadku 3 
krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 
awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. 

 

8. Zadanie nr 8  

Dostawa aparatu EKG    

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu EKG do Sali umiejętności pielęgniarskich 

Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp. Parametry, funkcjonalno ści 

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 

2. Elektrokardiograf 12- kanałowy z możliwością zapisu ,wyświetlania i wydruku w 
czasie rzeczywistym jednocześnie 3/6/12 odprowadzeń  na drukarce aparatu. 

3. Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V 50 Hz i z wbudowanego w aparat 
bezobsługowego  akumulatora. 

4. Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG z 
możliwością archiwizacji 

5. Możliwość wykonania zapisu w trybie ręcznym i automatycznym z możliwością 
wykonania analizy i interpretacji. 

6. Cyfrowa filtracja zaburzeń sieciowych, mięśniowych oraz linii izoelektrycznej. 

7. EKRAN: 

� Prezentacja minimum 3,6  oraz 12 odprowadzeń   EKG 

� Kolorowy wyświetlacz ekran o przekątnej min.7” +/-0,5” 

� Panel dotykowy 

� Menu w języku polskim 

� Funkcja ukrywania paska menu 
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� Prezentacja wyników analizy i interpretacji 

� Przeglądanie badań zapisanych w pamięci 

� Prezentacja częstości akcji serca i jego ciągły pomiar 

� Wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii 

� Na ekranie widoczne linie siatki ułatwiające wzrokową analizę zmian w QRS 

� Informacje wyświetlane na ekranie aparatu : ID pacjenta, zegar, krzywe, 
etykiety odprowadzeń, prędkość, ustawienia wzmocnienia i filtra, komunikaty 
ostrzegawcze, polecenia i komunikaty pomocy 

8. Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min 

9. Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za 
pomocą wizualnych sygnałów na ekranie 

10. Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk 

11. Aparat wyposażony w membranową lub silikonową klawiaturę  alfanumeryczną 
,funkcyjną oraz panel dotykowy odporny na mycie środkami dezynfekcyjnymi bez 
konieczności demontażu. 

12. Drukarka wbudowana w aparat 

13. Wydruk na papierze o szerokości minimum 112 mm z automatycznym opisem 
parametrów rejestracji datą i godziną badania. 

14. Wykonanie minimum 100 badań w trybie pracy akumulatorowej. 

15. Prędkość zapisu minimum :5/25/50 mm/s 

16. Czułość wydruku minimum: 2,5; 5: 10: 20 ; 40 mm/mV oraz tryb automatyczny 

17. Zabezpieczenie przed impulsem defibrylujacym 

18. Funkcja wykrywania i prezentacji impulsów stymulujących 

19. Aparat wyposażony w przynajmniej 1 porty USB 

20. Komunikacja z siecią LAN / Internet bezprzewodowo ( WIFI) 

21. STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ( minimum ) 

� 1 szt.-Kabel EKG pacjenta do każdego aparatu EKG 

� 6 odprowadzeń przedsercowych w postaci klipsów umożliwiających badanie 
przy użyciu elektrod z powierzchni klatki piersiowej symulatora do każdego 
aparatu EKG 

� Elektrody kończynowe klipsowe dla dorosłych(po  4 sztuki do każdego 
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aparatu EKG) 

� 1 szt-.Kabel zasilający do każdego aparatu EKG 

� Papier EKG nie mniej niż 3 rolki  

22. Wózek zapewniający bezpieczne i ergonomiczne zainstalowanie oraz mobilność 
aparatu. Wyposażony w blokadę min 2 kół oraz  minimum jeden pojemnik na  
akcesoria  

23. Instrukcja obsługi całościowa i skrócona w języku polskim   

24. DODATKOWE WYPOSAŻENIE: 
• elektrody kończynowe min. 4 sztuki (typ EKK)  
• elektrody przedsercowe min. 6 sztuk (typu klipsy)  
• kabel EKG   
• zasilacz sieciowy medyczny   
• papier kompatybilny z aparatem (10 rolek)  
• żel do EKG 

 Warunki gwarancji: 
25. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu 

odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta 
urządzenia. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i przetestowania 
aparatu EKG. 

27. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu 
dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

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

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

30. Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki 
do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 
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34. Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt  w przypadku 
3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc 
od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. 

9. Zadanie nr 9  

Dostawa zestawu do profilaktyki przeciwodleżynowej   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do profilaktyki przeciwodlerzynowej do Sali 

umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 

1. Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, rok produkcji 2018  
2. Torba transportowa  
3. Materac zmiennociśnieniowy 
4. Komory powinny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w 

cyklu 10-minutowym –system 1:3 (Nie dopuszcza się materacy pracujących w 
trybach innych np. 2:1 nie dających skutecznej terapii przeciwodleżynowej). 

5. Aktywne przewody powietrzne łączące pompę z materacem doprowadzające  
powietrze do komór 

6. Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund(istotne w czasie zagrożenia życia pacjenta i 
konieczności szybkiego spuszczenia powietrza z materaca celem prowadzenia 
skutecznej  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej). 

7. Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi 
wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. 

8. Wysokość komór materaca 12,5 cm (+/- 1 cm). 
9. Wymiary materaca 90x200cm  ±2cm 
10. Możliwość współpracy pompy z materacem z dwoma warstwami komór 

powietrznych i udźwigu min. 250kg. 
11. Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka 
12. Posiada system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego 

napełniania).  
13. Powlekane koszulki na spodzie pokrowca materaca przyczyniające się do 

zmniejszenia sił tarcia u pacjentów przebywających w pozycji siedzącej i w ten 
sposób zapobiegających uszkodzeniom skóry u tych pacjentów. 

14. Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod 
leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie 
pojedynczych komór. 

15. Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką 
umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac 

16. Materac z funkcją transportową- posiada zamknięcie transportowe 
17. Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, 

wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący 
działanie sił tarcia 
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18. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji.  
19. Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub 

dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne 
oferowanego wyrobu 

 Warunki gwarancji: 
20. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 

przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i przetestowania materaca. 
22. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w 
infrastrukturze Zamawiającego. 

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

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

25. Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 
godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt  w przypadku 3 
krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 
awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. 

 

 

10. Zadanie nr 10  

Dostawa szafki przyłóżkowej   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafki przyłóżkowej do Sali umiejętności 

pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 

1. Fabrycznie nowa, niepoekspozycyjna, rok produkcji 2018 
2. Szafka przyłóżkowa, mobilna, na 4-ch kółkach z hamulcem 
3. Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego 
4. Blat szafki wykonany z tworzywa niech ropowatego, łatwo zmywalnego. 
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5. Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w  uchwyty do otwierania nie wystające 
poza obrys szafki 

6. Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki  
7. Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu  blat  
8. Możliwość wyboru koloru szafki zgodnie z istniejącym katalogiem. 
9. Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub 

dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne 
oferowanego wyrobu 

 Warunki gwarancji 
10. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 

przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy. 
12. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w 
infrastrukturze Zamawiającego. 

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

 

11. Zadanie nr 11  

Dostawa wózka transportowego   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka transportowego do Sali umiejętności 

pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 

1. Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 
2. Konstrukcja wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym  
3. Leże wykonane z tworzywa ABS. 
4. Regulacja segmentu oparcia pleców dokonywana płynnie za pomocą sprężyn 

gazowych blokadą. 
5. Regulacja wysokości przy użyciu mechanizmu śrubowego. 
6. Duże antystatyczne koła 
7. Hamulec centralny 
8. Blokada kierunkowa 
9. Zdejmowany materac 
10. Piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem. 
11. Barierki z tworzywa ABS składane jednym ruchem ręki, łagodnie opuszczane  
12. Uchwyt do wygodnego prowadzenia wózka. 
13. Uchwyt butli z tlenem 
14. Stojak kroplówki 
15. Kolumny umożliwiające współpracę z ramieniem C 
16. Materac dostosowany do leża 
17. Minimalne wymiary 
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Długość 190 cm 
Szerokość 73 cm 
Wysokość regulowana manualnie 57-87 cm 
Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej 75° 
Bezpieczne obciążenie robocze 220 kg 

 Warunki gwarancji 
18. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 

przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
19. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. 
20. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w 
infrastrukturze Zamawiającego. 

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

 

12. Zadanie nr 12  

Dostawa zestawu do nauki przemieszczania pacjentów   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do nauki przemieszczania pacjentów do Sali 

umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 

1. Zestaw do przemieszczania pacjenta składający się z: 
2. Pasa pomocniczego o wymiarach  20 cm x 60 cm wykonanego z materiału 

łatwego do czyszczenia oraz odpornego na wilgoć i zabrudzenia, min. udźwig 
150 kg - 1szt. 

3. Pasa pomocniczego na biodra w rozmiarze M z 9 uchwytami, regulacja od 70-
120 cm,  min. udźwig 170 kg – 1 szt. 

4. Pasa pomocniczego na biodra w rozmiarze L z 11 uchwytami, regulacja od 100 
- 160 cm, min. udźwig 170 kg – 1 szt. 

5. Podstawy obrotowej pod nogi z uchwytem o średnicy 38 mm, min. udźwig 135 
kg – 1 szt 

6. Poduszki obrotowej o średnicy 45 mm wykonanej z materiału odpornego na 
zabrudzenia - 1szt. 

7. Deski do transferu o wymiarach 60 x 25 cm wykonanej z mocnego polietylenu 
przystosowanego do dezynfekcji, z antypoślizgową warstwą na spodzie – 1szt 

8. Łatwoślizgu rękawa  o wymiarach 70 x 70 cm wykonanego z cienkiego, 
śliskiego  materiału - 1szt. 

9. Rolki do przemieszczania pacjenta w obrębie łóżka, z łóżka na wózek leżący i 
odwrotnie- 1 szt. 

10. Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub 
dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne 
oferowanego wyrobu. 
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13. Zadanie nr 13  

Dostawa zestawu sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym m.in. mobilny system 

pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w 

tym m.in. mobilny system pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik do Sali 

umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 
 Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów na który składa się 

hydrauliczny wózek prysznicowy oraz podnośnik 
I HYDRAULICZNY WÓZEK PRYSZNICOWY 
1  Hydrauliczny wózek prysznicowy z funkcją regulacji wysokości góra dół  
2  Hydrauliczny wózek prysznicowy o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, 

odpornej na korozję, uszkodzenia i środki dezynfekcyjne 
3  Wózek posiada leżysko-wannę, wykonane z PCV i zapatrzone w odpływ wody.  
4  Wymiary zewnętrzne wózka min.   dł. 2000 x szer. 700mm. 
5  Platforma materaca min. dł. 1900 x szer. 600 mm (+/- 10mm) 
6  Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach 

zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami 
7  Cztery koła umożliwiające dobrą zwrotność wózka  z tworzywa sztucznego z 

indywidualną blokadą  
8  Barierki boczne z  możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające 

stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpieli. 
9  Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC. 
10  Wbudowane dreny i wąż odpływowy. 
11  Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub 

dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne 
oferowanego wyrobu 

II PODNOŚNIK 
12  Podnośnik do transportu i podnoszenia pacjentów  
13  Udźwig do 150 kg 
14  W komplecie uniwersalne, higieniczne siedzisko dla pacjenta dorosłego  
15  Podnośnik sterowany za pomocą pilota 
16  Możliwość składania 
17  Wyposażony w 4 kółka, z których 2 mają blokadę 
18  Rama jezdna z regulacją rozstawu gwarantującą stabilność podnośnika 
19  Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka 

ale również z pozycji podłogi. 
 Warunki gwarancji 
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20  Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 
przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 

21  Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i przetestowania 
urządzenia. 

22  Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w 
infrastrukturze Zamawiającego. 

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

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

25  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. 

26  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. 

27  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. 

28  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. 

29  Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt  w przypadku 3 
krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 
awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


