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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

Medycznej według poniższego podziału: 

1. Zadanie nr 1  - Dostawa zaawansowanego fantomu ALS osoby dorosłe j   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w celu utworzenia Sali ALS+BLS 

zaawansowanego fantomu ALS osoby dorosłej w ilości 1 szt. 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści  
1.  Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2019 
2.  Zaawansowany  fantom  ALS i reanimacyjny osoby dorosłej odwzorowujący cechy 

osoby dorosłej 
3.  Komplet odzieży wraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny 

transport fantomu wraz z jego wyposażeniem 
4.  Instrukcja obsługi w języku polskim 
5.  Fantom całkowicie bezprzewodowy, zarówno pod względem zasilania jak i sterowania 
6.  Fantom posiada możliwość oceny wykonywanych czynności RKO i rejestrowania 

parametrów 
7.  Posiada możliwości wykonywania minimum: 

I. czynności resuscytacyjnych: 
• zabezpieczenie dróg oddechowych (intubacja, rurki ustno-gardłowe/ maski/rurki 

krtaniowe) 
• wentylacji zastępczej bezprzyrządowej i przyrządowej  
• pomiaru RR 
• badania HR 
• wykonywania infekcji dożylnych, domięśniowych, doszpikowych 
• monitorowanie EKG 
• symulacji rytmów serca 
• defibrylacji 

 
8.  Urządzenie komputerowe typu komputer przenośny lub tablet z ekranem dotykowym 

do sterowania wszystkimi parametrami fantomu. 
9.  Oprogramowanie do instalacji na komputerze Zamawiającego umożliwiające 

wyświetlanie parametrów życiowych w tym wirtualnego monitora pacjenta 
10. Urządzenia sterujące powinny mieć możliwość komunikacji z fantomem za pomocą 

interfejsu przewodowego oraz bezprzewodowego 
11. Fantom oraz urządzenie sterujące musi mieć możliwość zasilania z sieci energetycznej 

230V oraz baterie/akumulatory pozwalające na nieprzerwaną pracę przez co najmniej 2 
godziny bez zasilania z sieci 
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12. Zapewnienie możliwości zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności 
13. Oprogramowanie umożliwia wprowadzenie zmian podczas prowadzonego scenariusza 

w czasie rzeczywistym 
14. System operacyjny musi umożliwiać zainstalowanie i pracę specjalistycznego 

oprogramowania fantomu. 
15. Zainstalowana musi być w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania 

instruktorskiego sterującego fantomem 
16. Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni 

klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie. Do fantomu dołączony zostanie  
uzupełniony paszport techniczny   

 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 pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie 

obsługi fantomu  
19. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze 
Zamawiającego. 

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

21. 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).  

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

23. W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty 
transportu i wniesienie na miejsce docelowe ponosi Wykonawca 

24. 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. 

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. 
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2. Zadanie nr 2 - Dostawa zaawansowanego fantomu PA LS dziecka   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w celu utworzenia Sali ALS+BLS 

zaawansowanego fantomu PALS dziecka w ilości 1 szt. 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 

1.  Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2019 
2.  Zaawansowany  fantom  PALS do zaawansowanych czynności reanimacyjnych 

odwzorowujący pełną postać około 5 letniego dziecka 
3.  Komplet odzieży wraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny 

transport fantomu wraz z jego wyposażeniem 
4.  Instrukcja obsługi i oprogramowanie w języku polskim 
5.  Fantom umożliwia wykonywanie co najmniej niżej wymienionych procedur: 

 I. prowadzenie czynności z zakresu BLS/AED: 
• zabezpieczenie drożności dróg oddechowych  
• intubacji dotchawiczej 
• alternatywnych metod udrażniania 
• wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego, respiratora 
• możliwość defibrylacji przy użyciu standardowych defibrylatorów manualnych, 

półautomatycznych i automatycznych 
• możliwość wykonania defibrylacji z rzeczywistym wyładowaniem energii (do 

150J) 
• monitoring EKG- min. 4 odprowadzenia 
• uzyskiwanie obwodowego dostępu dożylnego  
• iniekcji domięśniowej 

6.  Urządzenie komputerowe typu komputer przenośny lub tablet z ekranem dotykowym 
do sterowania wszystkimi parametrami fantomu. 

7.  Oprogramowanie do instalacji na komputerze Zamawiającego umożliwiające 
wyświetlanie parametrów życiowych w tym wirtualnego monitora pacjenta, możliwość 
zapisu w pamięci komputera oraz wydruku. 

8.  Możliwość kontroli jakości prowadzonego RKO (wentylacji, parametrów uciśnięć klatki 
piersiowej) 

9.  Urządzenia sterujące powinny mieć możliwość komunikacji z fantomem za pomocą 
interfejsu przewodowego oraz bezprzewodowego  

10. Fantom oraz urządzenie sterujące musi mieć możliwość zasilania z sieci energetycznej 
230V oraz baterie/akumulatory pozwalające na nieprzerwaną pracę przez co najmniej 2 
godziny bez zasilania z sieci 

11. Oprogramowanie umożliwia wprowadzenie zmian podczas prowadzonego scenariusza 
w czasie rzeczywistym 

12. System operacyjny musi umożliwiać zainstalowanie i pracę specjalistycznego 
oprogramowania fantomu. 

13. Zainstalowana musi być w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania 
instruktorskiego sterującego fantomem 

14. Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni 
klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie. Do fantomu dołączony zostanie  
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uzupełniony paszport techniczny   
 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 pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie 
obsługi fantomu 

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

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

19. 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).  

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

21. W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty 
transportu i wniesienia na miejsce docelowe ponosi Wykonawca 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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 fantomu BLS niemowl ęcia  

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

niemowlęcia w ilości 2 szt. 

 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści 
1. Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2019 
2. Fantom reanimacyjny odwzorowujący pełną postać przypominającą wyglądem i 

rozmiarem niemowlę, służący do nauki wykonywania procedur BLS. 
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3. Komplet ubrania wraz z pieluchą oraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą 
bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem 

4. Instrukcja obsługi w języku polskim, do fantomu dołączony zostanie  uzupełniony 
paszport techniczny   

5. Możliwość wykonania  rękoczynu Heimlicha 
6. Realistyczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji zastępczej 
7. Możliwość wymiany dróg oddechowych w celu wykonywania higienicznej wentylacji. W 

zestawie 10 szt. wymiennych dróg oddechowych 
8. Możliwość bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych 
9. Możliwość prowadzenia zewnętrznego masażu serca 
10. Monitorowanie jakości wykonywanych ćwiczeń RKO 
11. Oprogramowanie w języku polskim 
 Warunki gwarancji:  
12. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez 

minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie 

obsługi fantomu 
14. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze 
Zamawiającego. 

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

16. 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).  

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

18. W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty 
transportu i wniesienia na miejsce docelowe ponosi Wykonawca 

19. 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. 

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. 

23. 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 

 


