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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Sali symulacji wysokiej 

wierności Centrum Symulacji Medycznej według poniższego podziału: 

1. Zadanie nr 1        

Dostawa pompy infuzyjnej objętościowej   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy infuzyjno objętościowej Sali symulacji 

wysokiej wierności Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.  
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści minimalne wymagane Punktowane 
1.  Fabrycznie nowa, niepoekspozycyjna, rok produkcji 2018  
2.  Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji  
3.  Możliwość programowania pracy w dwóch trybach: objętościowym 

i wagowym 
 

4.  Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS  
5.  Zabezpieczona w system alarmów (sygnalizująca okluzję drenu, 

koniec infuzji, BOLUSA, powietrze w drenie) 
 

6.  Biblioteka leków oraz wbudowany system testów  
7.  Wielostopniowy pomiar okluzji  
8.  Opcja odłączania czujnika kropli  
9.  Posiada uchwyt do przenoszenia  
10. Możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej szynie  
11. Praca z przyrządami do infuzji   
12. W zestawie komplet 5-ciu aparatów do infuzji 5 aparatów do 

infuzji-0 pkt. 
6 aparatów do 
infuzji-5 pkt. 
7 aparatów do 
infuzji-10 pkt. 
8 aparatów do 
infuzji-15 pkt. 
9 aparatów do 
infuzji-20 pkt, 

13. Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora  
14. Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci 

pliku XML 
 

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

 

X Warunki gwarancji:  
16. Okres dostępności części zamiennych wraz z aparatami do infuzji  
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od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat 
potwierdzone przez producenta urządzenia. 

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

 

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

 

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

24 miesięcy – 0 
punktów 
36 miesięcy – 20 
punktów 
48 – miesięcy 40 
punktów 

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 zobowiąznany 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 do 48 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 elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej 
awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie 
gwarancyjnym przedmiotu zamówienia 

 

28. W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej 
zastępczej o porównywalnych parametrach 

 

 

2. Zadanie nr 2  

Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii   



  
 

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru 
zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

 

46 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii do Sali 

wysokiej wierności Centrum Symulacji Medycznej w ilości 2 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści minimalne wymagane Punktowane 
1. Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018  
2. Łóżko szpitalne wraz z materacem piankowym w pokrowcu 

zmywalnym o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz 
możliwością przedłużania leża min. 15 cm i czterema otworami we 
wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia 
dodatkowego minimum na wyposażeniu 2 tuleje do mocowania 
akcesoriów 

 

3. Łóżko elektryczne, zasilane 230V, 50Hz z sygnalizacją włączenia 
do sieci regulacją: wysokości , segmentu pleców, segmentu uda, 
przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga 

 

4. Łóżko zabezpieczone w akumulator zabezpieczający jego pracę w 
trakcie transportu i braku energii elektrycznej, diodowy wskaźnik 
naładowania akumulatora w panelu sterowania 

 

5. Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 
mm (+/- 20mm) 

 

6. Regulacja elektryczna pleców min 65°  oraz regulacj a elektryczna 
uda min 34° 
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty 
Trendelnburga min. 15° 

 

7. Podwójna autoregresja segmentu pleców i ud   
8. Kabel sieciowy w przewodzie skrętnym rozciągliwym- nie 

dopuszcza się przewodów prostych 
 

9. Funkcja CPR segmentu pleców ręczna lub automatycza  
10. Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnione 

panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i 
podudzia. Panele gładkie, łatwo zmywalne, możliwe do 
demontażu, lekkie (od 0,5 kg do 1,0 kg ) odporne na środki 
dezynfekujące. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i 
wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. 

 

11. Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu, wyjmowane od 
strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed 
wyjęciem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: 
zablokowane/odblokowane. 

 

12. Koła jezdne metalowe ocynkowane lub z tworzywa odpornego na 
uszkodzenia o średnicy 125mm z elastycznym, niebrudzącym 
podłóg bieżnikiem.  

 

13. Hamulec centralny oraz dźwignia nożna dostępna od strony nóg 
pacjenta, możliwość zablokowania co najmniej od strony nóg. 

 

14. Barierki boczne metalowe lakierowane lub tworzywowe składane 
wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki 
składane poniżej poziomu materaca,  
Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek lub 
tworzywowe zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem.  W 
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celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch 
ruchach. tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz  
opuszczenie barierki. Przy regulowaniu oparcia pleców barierki 
poruszają się wraz z leżem 

15. Półka na pościel  
 Łóżko wyposażone w panel sterujący lub pilot z możliwością 

podświetlenia przycisków w celu łatwej obsługi podczas nocy: min. 
regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, 
funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, 
pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR.  
Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz 
schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami 
strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. 

 

16. Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego 
oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu 
sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg : 
- pozycji krzesła kardiologicznego  
- pozycji leża CPR 
- pozycji leża antyszokowej 

 

17. Wyłączniki/blokada funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu 
sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: 
- regulacji wysokości 
- regulacji części plecowej  
- regulacji części nożnej 
- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
- pozycji krzesła kardiologicznego. 
Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w 
panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta. 

 

18. Przycisk bezpieczeństwa oznaczony charakterystycznie: STOP  
umożliwiający natychmiastowe odłączenie wszystkich (za 
wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w 
przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu 
również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do 
sieci – pracy na akumulatorze 

 

19. Łóżko wyposażone w rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo 
pacjenta: 
- system dźwiękowego alarmu odblokowanych kółek chroniących 
przed nieświadomym pozostawieniem niezblokowanego łóżka 
mogącym narazić na upadek na skutek niestabilności 
- wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w 
sytuacjach zaniku prądu.  

 

20. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu 
sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący 
dodatkowo o konieczności wymiany baterii 

 

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

 

22. Warunki gwarancji:  



  
 

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru 
zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

 

48 

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

 

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

 

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

 

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

24 miesięcy – 0 
punktów 
36 miesięcy – 20 
punktów 
48 – miesięcy 40 
punktów 

27. 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).  

 

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 48 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. 

 

34. 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 wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżka reanimacyjnego z wyposażeniem do Sali 

wysokiej wierności Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 



  
 

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru 
zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

 

49 

Lp.  Parametry, funkcjonalno ści minimalne wymagane Punktowane 
1. Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018  
2. Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału 

charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, 
łatwy do mycia i odporny na środki dezynfekcyjne 

 

3. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia 
wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka: 
- Wysokość : min.90 cm, max 105cm  
- Głębokość: min.50 cm, max. 60cm 
- Szerokość: min.60cm, max 80cm 
 

 

4. System szufladowy samoczynnie zamykający się  
5. Pojemniki szuflad jednoczęściowe ułatwiające mycie i 

dezynfekcję 
 

6. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o 
średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg 
bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie 
zwiększające zwrotność wózka 

 

7. Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami  
8. Dostępne wyposażenie w wózku reanimacyjnym 

- główny blat zabezpieczony z 3-ch stron 
- wysuwany blat boczny, 
- uchwyt na butlę z tlenem, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
– półka pod defibrylator 
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości, 
– pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową 
– koszyk na akcesoria, 
– pojemnik na narzędzia, 
– wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej 
segregacji jej zawartości, 
– zamek centralny 
– możliwość oznaczenia szuflad 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: 
jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki 
natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą 
ścianką pozwalające na ich identyfikacje 
- dzielona nadstawka górna na probówki do pobierania krwi, igły, 
wenflony itp. 

 

9. Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do 
katalogu produktu 

 

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

 

x Warunki gwarancji:  
11. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania  
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protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez 
producenta urządzenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji.  
13. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru. 
24 miesięcy – 0 
punktów 
36 miesięcy – 20 
punktów 
48 – miesięcy 40 
punktów 

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

 

15. 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. 

 

16. 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. 

 

17. 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. 

 

18. 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. 

 

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

  

 

4. Zadanie nr 4  

Dostawa inkubatora otwartego   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa inkubatora otwartego do Sali wysokiej wierności 

Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści minimalne wymagane Punktowane 
1. Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018  
2. Stanowisko do resuscytacji o gabarytach maksymalnych   

podanych poniżej : 
Długość :1100 mm 
Szerokość : 800 mm 
Wysokość : 1900 mm 

 

3. Leże inkubatora z materacem piankowym pokrytym pokrowcem 
łatwo zmywalnym, niepodgrzewanym dostosowany do wymiarów 
inkubatora 
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4. Materac umieszczony tak, aby centrala część znajdowała się pod 
grzałką 

 

5. Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą  +/- 180 stopni z 
wbudowanym oświetleniem umożliwiający dostęp do noworodka 
i jego pielęgnację od strony główki 

 

6. Źródło ciepła - kwarcowy promiennik podczerwieni.  
7. Moc promiennika 700-800 W  
8. Ręczna i automatyczna regulacja temperatury.  
9. Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 

0,2 °C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-39° C 
 

10. Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością 
dezynfekcji. 
Czujnik pomiaru temperatury skóry. 

 

11. Szuflada na kasetę RTG  
12. Przechył leża inkubatora regulowany płynnie, bezstresowo w 

zakresie min. +/- 13-15o do pozycji Trendelenburga 
 

13. Ścianki boczne z czterech stron łóżeczka: 
- wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV 
- odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych 
- odchylane o kąt 180º 
- szybkie wyjmowanie wszystkich ścianek do mycia (bez użycia 
narzędzi) 
- każda ścianka może być oddzielnie odchylana i wyjmowana 
- zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianek 
- ścianka górna z 3-ma otworami zaopatrzonymi w uszczelki do 
mocowania przewodów (jeden otwór górny i dwa boczne) 

 

14. Podstawa jezdna inkubatora osadzona na 4 kółkach z blokadą 
min. 2 kółek, kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne 

 

15. Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora, rura do 
zawieszenia pomp infuzyjnych 

 

16. Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim  
Komunikaty słowne o błędach i awariach 

 

17. Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w 
przypadku przegrzania lub niedogrzania  
Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub 
odłączenia czujnika temperatury. 

 

18. Wyświetlacz  temperatury trójkolorowy  o wysokości cyfr min 30 
mm zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy 
temperatury zadanej i mierzonej, 

 

19. Kolumna  stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania  
osprzętu . 

 

20. Półka  na dodatkowe wyposażenie  
21. Lampa światła punktowego (do oświetlenia miejsca zabiegu)   
22. Oświetlenie podstawowe luminescencyjne  min. 200 W  
23. Urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących 

interwałach czasowych : 1min, 3min, 5min, 10min sygnalizacja 
optyczna i akustyczna 
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24. Możliwość regulacji wysokości stojaka za pomocą przełącznika 
nożnego. 

 

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

 

x Warunki gwarancji:   
26. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania 

protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez 
producenta urządzenia. 

 

27. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji.  
28. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru. 
24 miesięcy – 0 
punktów 
36 miesięcy – 20 
punktów 
48 – miesięcy 40 
punktów 

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

 

30. 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. 

 

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. 

 

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

 

 
 

5. Zadanie nr 5  

Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem do Sali 

wysokiej wierności oraz Sali Umiejętności Pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w 

ilości 2 szt. 
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Lp. Parametry, funkcjonalno ści minimalne wymagane Punktowane  
1.  Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018  
2. Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału 

charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, 
łatwy do mycia i odporny na środki dezynfekcyjne 

 

3.  Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia 
wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka: 
- Wysokość : min.90 cm, max 105cm 
- Głębokość: min.50 cm, max. 60cm 
- Szerokość: min.60cm, max 80cm 
 

 

4.  System szufladowy samoczynnie zamykający się  
5.  Pojemniki szuflad jednoczęściowe ułatwiające mycie i 

dezynfekcję 
 

6.  Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, 
o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg 
bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie 
zwiększające zwrotność wózka 

 

7.  Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami  
8.  Dostępne wyposażenie w wózku reanimacyjnym 

- główny blat zabezpieczony z 3-ch stron 
- wysuwany blat boczny, 
- uchwyt na butlę z tlenem, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
– półka pod defibrylator 
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości, 
– pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową 
– koszyk na akcesoria, 
– pojemnik na narzędzia, 
– wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej 
segregacji jej zawartości, 
– zamek centralny 
– możliwość oznaczenia szuflad 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: 
jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki 
natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą 
ścianką pozwalające na ich identyfikacje 
- dzielona nadstawka górna na probówki do pobierania krwi, 
igły, wenflony itp 
 

 

9.  Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do 
katalogu produktu 

 

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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x Warunki gwarancji:  
11. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania 

protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez 
producenta urządzenia. 

 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji.  
13. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru. 
24 miesięcy – 0 
punktów 
36 miesięcy – 20 
punktów 
48 – miesięcy 40 
punktów 

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

 

15. 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. 

 

16. 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. 

 

17. 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. 

 

18. 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. 

 

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

 

 

 

6. Zadanie nr 6  

Dostawa defibrylatora z funkcją AED   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa defibrylatora z funkcją AED do Sali wysokiej 

wierności Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści minimalne wymagane Punktowanie 

1. Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018  
2. Defibrylator wyposażony w uchwyt transportowy  

3. Defibrylator wyposażony w 6 odprowadzeń EKG, defibrylację 
ręczną i AED, LAN, czytnik 
karty pamięci SD, baterię. 
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4. Pokrywa wyświetlacza z miejscem na umieszczenie elektrod  
5. Karta SD o pojemności min. 4 GB do zapisu EKG, zdarzeń, 

głosu, dźwięków z otoczenia, parametrów życiowych w celu 
dokonania późniejszej analizy i interpretacji z możliwością 
archiwizacji. 

SD o pojemność 
karty 4 GB-0 pkt. 
SD o pojemność 
karty 5 GB-10 
pkt. 
SD o pojemność 
karty 6 GB-20 
pkt. 

6. Elektrody  z kablem połączeniowym dla dorosłych i dzieci w tym 
noworodków i niemowląt. 

 

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

 

8. Przewód do monitorowania EKG czterożyłowy, 
długość przewodu min. 2,0 m,  
 

 

9. Kabel pacjenta do monitorowania minimum 6 odprowadzeń EKG: 
I, II, III, aVR (- aVR), aVL, aVF 

 

10. Klipsy (2 i 3 rowkowe) do przewodów EKG (8 szt.).  
11. Torba na akcesoria do przechowywania  
12. Stojak   
13. Pasek na ramię  
14. Zasilacz 230 V oraz kabel 230 V  
15. Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne 

producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające 
parametry techniczne oferowanego wyrobu 

 

x 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.  
18. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru. 
24 miesięcy – 0 
punktów 
36 miesięcy – 10 
punktów 
48 – miesięcy 20 
punktów 

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

 

 

7. Zadanie nr 7  

Dostawa pompy strzykawkowej   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy strzykawkowej do Sali wysokiej wierności 

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

1. Fabrycznie nowa, niepoekspozycyjna, rok produkcji 2018  
2. Instrukcja w języku polskim  

3. Czytelny wyświetlacz  
4. Możliwość wykorzystania strzykawek w zakresie pojemności 5-

60 ml  
 

5. Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji  
6. Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki  
7. Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach 

objętościowych, wagowych, uderzeniowych i wielofazowych. 
 

8. Funkcja podawania dawki uderzeniowej BOLUS  
9. System wykrywania okluzji z funkcją Anty-Bolus (ABS)  
10. System alarmów  
11. Wbudowana biblioteka leków oraz system testów  
12. Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci 

pliku XML 
 

13. Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora  
14. Możliwość mocowania na statywie, na łóżku  
15. Posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie  
16. Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne 

producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające 
parametry techniczne oferowanego wyrobu 

 

x Warunki gwarancji:  
17. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania 

protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez 
producenta urządzenia. 

 

18. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji.  



  
 

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru 
zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

 

57 

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

24 miesięcy – 0 
punktów 
36 miesięcy – 20 
punktów 
48 – miesięcy 40 
punktów 

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

 

21. 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. 

 

22. 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. 

 

23. 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. 

 

24. 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. 

 

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

 

 

8. Zadanie nr 8  

Dostawa respiratora    

Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora do Sali wysokiej wierności Centrum 

Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp. Parametry, funkcjonalno ści minimalne wymagane Punktowane 

1. Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018  
2. Instrukcja obsługi w języku polskim  

3. Przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 
kg masy ciała (możliwość przełączenia trybu pracy) 

 

4. Minimum 5-cio calowy monitor TFT z natychmiastowym 
dostępem do niezbędnych informacji 

 

5. Nawigacja za pomocą pokręteł i/lub przycisków  
6. Tryby wentylacji : IPPV, CPR, RSI, CPAP z możliwością 

rozbudowy o dodatkowe tryby. Inhalacja (1-10 l/min) 
 

7. Tryb ratunkowy IPPV- niemowlę, dziecko, dorosły.  
8. Rozwijane, proste w obsłudze menu  
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9. Parametry wentylacje ustawiane automatycznie   
10. Filtr wlotowy chroniący urządzenie przed zanieczyszczeniem  
11. Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana płynnie w 

zakresie 10-65 mbar 
 

12. Wentylacja mieszaniną powietrza  
13. Regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej  
14. Objętości oddechowa 50 ml – 2000 ml  
15. Częstość 5-50 oddechów/ min.  
16. Zastawka PEEP regulowana w zakresie 0-20 mbar  
17. Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego 

ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, 
wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia symulowanego tlenu 
(powietrza) na przyłączu tlenowym 

 

18. Czas pracy na baterii  minimum 10 h  
19. Karta SD do przechowywania danych.  
20. Zestaw zawiera: przewód pacjenta z zaworem pacjenta, maska 

nr 5, płuco testowe.  
Zestaw rur wymiennych.  
Wbudowany uchwyt do podtrzymywania rur. 

 

21. Przenośny system - metalowa ochronna rama transportowa 
mieszcząca respirator 

 

22. Zmywalny pokrowiec chroniący cały zestaw przed kurzem z 
przezroczystą ścianą przednią pozwalającą na podgląd panelu 
respiratora, zamykany na rzepy, z bocznymi kieszeniami na 
akcesoria,  

 

23. Zestaw wyposażony w rączkę do przenoszenia w ręku.  
24. Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne 

producenta lub dystrybutora – w języku polskim , 
potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu 

 

 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.  
27. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru. 
24 miesięcy – 0 
punktów 
36 miesięcy – 20 
punktów 
48 – miesięcy 40 
punktów 

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

 

29. 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. 

 

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

31. 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. 

 

32. 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. 

 

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

 

 

9. Zadanie nr 9  

Dostawa ssaka próżniowego lub elektrycznego   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaka próżniowego lub elektrycznego do Sali 

wysokiej wierności Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści minimalne wymagane Punktowane 

1. Fabrycznie nowy,niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018  
2. Instrukcja obsługi w języku polskim  

3. Ssak elektryczny , napięcie zasilania 230V/50Hz  
4. Prosty w użyciu - sterowanie za pomocą jednego pokrętła  
5. Na statywie jezdnym gwarantującym łatwe przemieszczanie  
6. W zestawie dwie butle poliwęglowe o pojemności 2 l  
7. W zestawie dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów - po 

1 sztuce 
W zestawie dreny 
silikonowe, filtr 
bakteryjny, 
łącznik drenów - 
po 1 sztuce- 0 
pkt. 
W zestawie dreny 
silikonowe, filtr 
bakteryjny, 
łącznik drenów - 
po 2 sztuki- 5 pkt. 
W zestawie dreny 
silikonowe, filtr 
bakteryjny, 
łącznik drenów - 
po 3 sztuki- 10 
pkt. 

8. Diodowy panel kontrolny dobrze widoczny zarówno w dzień jak i  
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w nocy. 
9. Wysoka wydajność - maksymalny przepływ na poziomie 25 do 

40 l / min  
 

10. Wyposażony w  funkcję autotestu - w mniej niż 30 sekund 
sprawdza wszystkie krytyczne dla jego prawidłowego działania 
parametry:  
-kontrola drożności,  
-efektywność zwiększania podciśnienia,  
-maksymalne osiągalne podciśnienie, 
 -szczelność 

 

11. Wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego umożliwiający 
ładowanie akumulatora i zasilanie aparatu z wielu źródeł, 
również za pośrednictwem uchwytu ściennego 

 

12. Akumulator może być wymieniony w warunkach pozaszpitalnych 
bez używania narzędzi. 

 

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

 

14. 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.  
17. Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru. 
24 miesięcy – 0 
punktów 
36 miesięcy – 15 
punktów 
48 – miesięcy 30 
punktów 

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

 

19. 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. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 

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

 

 

 

10. Zadanie nr 10  

Dostawa zestawu mebli medycznych   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu mebli medycznych do Sali wysokiej 

wierności Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści minimalne wymagane Punktowane 

1. Szafka lekarska na leki 1 szt.  
2. Wykonana z metalu i szkła  

3. Posiadająca część dolną z pełnymi drzwiczkami zamykanymi na 
klucz i jedną półką szklaną z możliwością regulacji wysokości 

 

4. Górna część składa się z drzwi przeszkolonych i dwóch półek 
szklanych z możliwością regulacji wysokości 

 

5. Szafa na kółkach posiadających blokadę  
6. Maksymalny wymiar szafy na leki 1800mmx800mmx435 mm (+/-

100mm) 
 

7. Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do 
katalogu produktu 

 

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

 

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.  
11. Szafka przyłó żkowa – 2 szt   
12. Szafka przyłóżkowa - symetryczna - wyposażona w: 

- szufladę  
- półkę z drzwiczkami(w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask 
magnetyczny) 
- blat z możliwością obrotu, wysunięcia i zmiany położenia 
- kółka z blokadą zabezpieczającą przed niepożądanym 
przemieszczaniem się szafki. 

 

13. Wymiary szafki (wys.xszer.xgł) 800 x 610 x 420 (+/- 50mm)   
14. Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do 

katalogu produktu 
 

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  
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protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez 
producenta urządzenia. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji.  
18. Stolik zabiegowy metalowy- 2szt  
19. Stolik wykonany z blachy ocynkowanej o gr. co najmniej 0,8 mm i 

profili metalowych.  
 

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

 

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

 

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

  

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

 

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

 

x Gwarancja   
25. Okres gwarancji na zestaw mebli medycznych. – minimum 24 

miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 
24 miesięcy – 0 
punktów 
36 miesięcy – 20 
punktów 
48 – miesięcy 40 
punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


