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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Sali OSCE Centrum 

Symulacji Medycznej według poniższego podziału: 

1. Zadanie nr 1       

Dostawa kozetki lekarskiej    

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kozetki lekarskiej  do Sali OSCE Centrum Symulacji 

Medycznej w ilości 1 szt.  

 
Lp. Parametry, funkcjonalności 
1.  
 

Fabrycznie nowa, niepoekspozycyjna, rok produkcji 2018 

2.  Kozetka lekarska na kółkach przeznaczona do badań lekarskich. 

3.  Stabilna konstrukcja z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową 
4.  Zagłówek kozetki oraz leże pokryte wysokiej jakości materiałem skóropodobnym (kolor 

materiału do uzgodnienia z zamawiającym) 
5.  Kozetka wyposażona w 4 kółka metalowe podgumowane w tym 2 kółka są 

wyposażone w hamulec.  
6.  Wieszak na prześcieradło jednorazowe w roli. 
7.  Ruchome wezgłowie z regulowanymi poziomami unoszenia. 
8.  Wymiary 

• Wysokość: 590 mm (+/-10 cm) 
• Długość: 1880 mm (+/-10 cm) 
• Szerokość: 550 mm (+/-10 cm) 

9.  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, i przetestowania kozetki. 
12. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące 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) 

 

2. Zadanie nr 2 

Dostawa zestawu mebli medycznych 
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu mebli medycznych do Sali OSCE Centrum 

Symulacji Medycznej w ilości 1 komplet. 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

 Szafka lekarska na leki 1 szt. 
1.  Wykonana z metalu i szkła 
2.  Posiadająca część dolną z pełnymi drzwiczkami zamykanymi na klucz i jedną 

półką szklaną z możliwością regulacji wysokości 
3.  Górna część składa się z drzwi przeszkolonych i dwóch półek szklanych z 

możliwością regulacji wysokości 
4.  Szafa na kółkach posiadających blokadę 
5.  Maksymalny wymiar szafy na leki 1800mmx800mmx435 mm (+/-100mm) 
6.  Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do katalogu 

produktu 
7.  Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub 

dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne 
oferowanego wyrobu 

8.  Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru 
przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 

9.  Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. 
10.  Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru. 
 Stolik zabiegowy metalowy- 2 szt. 

11.  Stolik wykonany z blachy ocynkowanej o gr. co najmniej 0,8 mm i profili 
metalowych.  

12.  Posiada kółka umożliwiające przemieszczanie go i ustawianie w dowolnym 
miejscu. 

13.  Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed 
przemieszczaniem się stolika. 

14.   Wymiary +/- 50mm: 
 Wysokość: 880 mm 
 Szerokość: 1000 mm 
 Długość: 600 mm 

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

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. 
 Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru. 

 


