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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego panela medycznego 

jednostanowiskowego nadłóżkowego z wybranymi mediami do Centrum Symulacji 

Medycznej PWSIiP w Łomży do Sali OSCE 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 
Lp.  Przedmiot 

zamówienia 
Wymagania 

1 Panel 

medyczny 1-

stanowiskowy 

do Sali OSCE 

− fabrycznie nowy; 

− 1-stanowiskowy; 

− nadłóżkowy z wybranymi mediami wykonanego z wysokiej   

jakości profili aluminiowych,o głębokości max. 80mm lub do 

montażu w ścianie; 

−  ilość  -1 sztuka  

wyposażony w:  

− punkt poboru tlenu, powietrza sprężonego, próżni- trwale 

oznaczone znakiem CEi kolorami kodującymi typy gazu, różne 

standardy szybkozłączy,  

− 5 x gniazda 230 V ramkowe w tym 1 DATA,  

− oświetlenie nocne LED; 1 sztuka 

− oświetlenie miejscowe LED 1 sztuka 

− wyłącznik oświetlenia nocnego i miejscowego 1 sztuka 

− gniazdo teleinformatyczne 2 sztuki podwójne 

− gniazdo POAG 2 sztuki 

Całkowita długość panelu medycznego jednostanowiskowego wynosi 

min.1000 mm- max 1200mm,  głębokość max.80 mm 

 

Panel nadłóżkowy posiada wewnątrz instalację gazów medycznych 

umożliwiającą podłączenie panela do instalacji sprężonego powietrza 
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w CSM w celu symulacji gazów i  kompletnego wykorzystania 

urządzenia 

 

2. Sposób realizacji:  

− Wykonawca zapewnia na własny koszt dostawę, rozładunek panela, gdzie dopuszcza się 

tylko dostawę w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 

− Wykonawca wraz ze sprzętem zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi w języku 

polskim – dopuszcza się formę katalogu. 

− Okres gwarancji sprzętu min. 24 miesięcy od daty zakupu. 

− Za uszkodzenia w trakcie transportu odpowiada wykonawca. 

3. Wymagany termin dostawy: do 21 dni od daty podpisania umowy.  

4. Miejsce dostawy:  PWSIiP w Łomży ul. Wiejska 16 18-400 Łomża. 

5. Wymagania wobec Wykonawcy: 

− Transport do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 

− Wymagana jest należna staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 

− Oferowane produkty muszą posiadać oryginalne opakowania producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


