
  
 

 

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 

 

34 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych fantomów do Centrum Symulacji 

Medycznej według poniższego podziału: 

1. Zadanie nr 1   

Dostawa fantomu symulującego proces starzenia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w celu utworzenia Sali umiejętności 

pielęgniarskich fantomu symulującego proces starzenia w ilości 1 szt. 

 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 
2.  Możliwość osłuchiwania tonów serca ninimum 10 
3.  Możliwość osłuchiwania pracy płuc minimum 10 odgłosów 
4.  Możliwość ćwiczeń pielęgnacji: 

- protezy zębowej ( szczęka z wyjmowana proteza zębową) i jamy ustnej 
-tracheostomii 
-włosów 
możliwość: 
- płukanie gałki ocznej i ucha 
-wykonania iniekcji domięśniowych ( pośladki, ramie i udo) na obu kończynach 
- dożylnych na dowolnej kończynie ( po przeciwnej stronie do pomiaru RR) 
- na jednej z kończyn górnych możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metoda 5 
tonów Korotkowa 
- pielęgnacji wyłonionej ileo i kolostomii 
- płukania żołądka 
- karmienia przez sondę 
-cewnikowania mężczyzny i kobiety  ( wymienne  narządy płciowe) 
-wykonania wlewów dożylnych 
-irygacji pochwy 
-wykonania toalety całego ciała 
-pobierania wymazów 
-układania pacjenta w  pozycjach ułożeniowych z wykorzystaniem dostępnych technik 
-zakładania aparatu słuchowego 
-bandażowania i zakładania opatrunków na poszczególnych częściach ciała 

5.  Fantom odwzorowuje cechy związane ze starością    
X Warunki gwarancji: 

6.  Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez 
minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
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7.  Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. 
8.  Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 
9.  W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty 

transportu ponosi firma serwisująca 
10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 fantomu BLS dorosłego  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w celu utworzenia Sali ALS+BLS fantomu BLS 

dorosłego w ilości 2 szt. 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

1. Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 
2. Fantom reanimacyjny odwzorowujący pełną postać osoby dorosłej, posiadający 

rzeczywistą skórę twarzy 
3. Komplet odzieży wraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny 

transport fantomu wraz z jego wyposażeniem 
4. Instrukcja obsługi w języku polskim 
5. Oczy otwarte i zamknięte, z jedną źrenicą powiększoną, drugą prawidłową 
6. Stawy w łokciach, nadgarstkach, kolanach i kostkach oraz możliwe zgięcie do przodu 

w tali umożliwiające ułożenie w pozycji bezpiecznej. 
7. Zachowana ruchomość głowy, szyi, szczęki wraz z możliwością uniesienia podbródka 

oraz wysunięcia żuchwy. 
8. Kołnierz szyjny 
9. Obustronne tętno na tętnicy szyjnej i jednostronne tętno na tętnicy udowej. 
10. Obecność narządów wewnętrznych klatki piersiowej do RKO  
11. Resuscytacja co najmniej usta-usta. 
12. Unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji 
13. Zablokowanie dróg oddechowych przy nieprawidłowo odchylonej głowie 
14. Możliwość wykonania rękoczynu Heimlicha 
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15. Możliwość wykonania iniekcji domięśniowej w mięsień pośladkowy, naramienny oraz 
czworogłowy. 

16. Możliwość kontroli poprawności uciśnięć głębokości klatki piersiowej  oraz wentylacji. 
17. 10 wymiennych dróg oddechowych lub 100 szt. maseczek jednorazowych 
X 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 pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w 

zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) 
20. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze 
Zamawiającego. 

21. Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do 
konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi 

22. 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).  

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 72 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 7 dni licząc 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 21 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 21 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. 

30. W przypadku usuwania awarii powyżej 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia fantomu zastępczego o porównywalnych parametrach 

 

 

 

 

 

 


