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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Zadanie nr 1       
Dostawa pompy do podaży diet   
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy do podaży diet do Sali symulacji umiejętności 
pielęgniarskich w ilości 2 szt.  

Lp. Parametry, funkcjonalności Wymagane/punktowane 

1.  Pompa do żywienia dojelitowego, urządzenie 
wielokrotnego użytku. 

Wymagane 

2.  Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 Wymagane 

3.  Pompa jest przeznaczona do podawania płynów i 
żywienia dojelitowego przez zgłębnik zakładany przez 
nos lub przez skórny 

Wymagane 

4.  Możliwość podawania wszelkiego rodzaju diet 
przemysłowych do żywienia dojelitowego, płynów do 
żywienia dojelitowego, w tym wody pitnej, herbaty. 

Wymagane 

5.  Posiada czytelny wyświetlacz  Wymagane 

6.  Posiada historię żywienia Wymagane 

7.  Posiada system alarmów   Wymagane 

8.  Zasilanie z sieci oraz bateryjne Wymagane 

9.  Posiada baterię wewnętrzną, ładowaną, czas pracy 
baterii co najmniej 24 h przy obciążeniu 125ml/h 

Wymagane 

10.  Odporna na zalanie wodą Wymagane 

11.  Możliwość zaprogramowania przepływu diety Wymagane 

12.  Posiada zacisk do stojaka   Wymagane 

13.  Zestaw do podania diet dojelitowych współpracujący z 
pompą, z wymienną końcówką, komorą kroplową, 
zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem 
do zgłębników 

Punktowane dodatkowo 
1-5 zestaw -10 pkt 
6-8 zestawów-15 pkt 
8-10 zestawów -20 pkt 

14.  Warunki gwarancji: Wymagane 

15.  Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Wymagane 

16.  Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na 
miejscu użytkownika w zakresie obsługi pompy, 
dopuszcza się szkolenie instruktarzowe drogą on-line 

Wymagane 

17.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
wypełnionego paszportu do każdej pompy z datą 
uruchomienia 

Wymagane 

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

24 miesięcy - wymagane 
Punktowane dodatkowo 
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prawidłowe dostawę i prawidłowe funkcjonowanie 
pompy. 

36 miesięcy – 20 punktów 
48 – miesięcy 40 punktów 

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).  

Wymagane 

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

Wymagane 

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

Wymagane 

22.  Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej 
zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze 
rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Wymagane 

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. 

Wymagane 

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. 

Wymagane 

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. 

Wymagane 

 
 
2. Zadanie nr 2       
Dostawa symulatora do opieki/pielęgnacji stomii   
Przedmiotem zamówienia jest dostawa symulatora do opieki/pielęgnacji stomii do Sali 
umiejętności pielęgniarskich w ilości 1 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności Wymagane/punktowane 

1.  Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 Wymagane 

2.  Symulator umożliwia ćwiczenie procedur opieki 
stomijnej.  

Wymagane 

3.  Symulator ma realistyczny wygląd i umożliwia 
demonstracje realistycznych funkcji. 

Wymagane 

4.  Wykonany z realistycznego, miękkiego materiału 
odwzorowującego skórę oraz stomię w celu uzyskania 
najbardziej realistycznego wrażenia dotykowego. 

Wymagane 

5.  Symulator składa się z trzech miejsc, w których 
umieszcza się wymienne przetoki  

Wymagane 
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6.  Posiada wymienne stomie typu: 
- zdrowa stomia,  
- podwójna stomia beczkowata, 
- wypadająca stomia  i martwicza 

Wymagane 

7.  Symulator posiada stałą, wycofaną stomię do 
wykonywania zabiegów opieki stomijnej na stomiach 
zatopionych poniżej poziomu skóry. 

Wymagane 

8.  Zdrowe i martwicze przetoki można nawadniać, a 
symulowany stolec można pompować, aby zapewnić 
drenaż i wydalanie w Stomil 

Wymagane 

9.  W zestawie rolka zakażonej tkanki- 1 szt. Wymagane 

10.  W zestawie symulowany stolec 1 szt. Wymagane 

11.  Pasta do przyklejania worków stomijnych- 1 szt. Wymagane 

12.  Worek stomijny 1 szt. Wymagane 

13.  Warunki gwarancji:  

 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i 
przeszkolenia z zakresu obsługi symulatora, dopuszcza 
się szkolenie instruktarzowe drogą on-line 

Wymagane 

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

24 miesięcy - wymagane 
Punktowane dodatkowo 
36 miesięcy – 10 punktów 
48 – miesięcy 20 punktów 

15.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
wypełnionego paszportu symulatora  z datą 
uruchomienia  

Wymagane 

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

Wymagane 

17.  Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej 
zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze 
rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Wymagane 

18.  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. 

Wymagane 

19.  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. 

Wymagane 

20.  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. 

Wymagane 

21.  Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy Wymagany 
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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 do karmienia przez zgłębnik NG, OG i PEG   
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fantomu do karmienia przez zgłębnik NG, OG i PEG 
do Sali umiejętności pielęgniarskich w ilości 1 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności Wymagane/punktowane 

1.  Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 Wymagane 

2.  Fantom do ćwiczeń wprowadzania sond żywieniowych z 
możliwością bezpośredniej obserwacji postępu 
wprowadzania sondy. 

Wymagane 

3.  Posiada głowę z elastyczną szyją Wymagane 

4.  Posiada trzy drogi dostępowe zakładania zgłębników 
oraz podawania płynów 

Wymagane 

5.  Fantom wyposażony w poglądowy model anatomiczny 
górnego odcinka układu pokarmowego w przekroju 

Wymagane 

6.  Możliwość wprowadzania sondy nosowo/ustno-
żołądkowej oraz przez przezskórną endoskopową 
gastrostomię PEG 

Wymagane 

7.  Potwierdzenie wprowadzenia zgłębnika do żołądka 
poprzez osłuchanie stetoskopem lekarskim 

Wymagane 

8.  Możliwość posadzenia fantomu w pozycji Fowlera; Wymagane 

9.  Możliwość podawania prawdziwych płynów 
żywieniowych 

Wymagane 

10.  Warunki gwarancji  

11.  Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i 
przeszkolenia z zakresu obsługi fantomu, dopuszcza się 
szkolenie instruktarzowe drogą on-line 

Wymagane 

12.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
wypełnionego paszportu fantomu  z datą uruchomienia 

Wymagane 

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

24 miesięcy - wymagane 
Punktowane dodatkowo 
36 miesięcy – 20 punktów 
48 – miesięcy 40 punktów 

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

Wymagane 

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

Wymagane 

16.  Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej 
zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze 
rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Wymagane 

17.  Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych Wymagane 
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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. 

18.  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. 

Wymagane 

19.  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. 

Wymagane 

20.  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. 

Wymagany 

 
 

4. Zadanie nr 4       
Dostawa kombinezonu symulującego starzenie się   
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonu symulującego starzenie się do Sali 
umiejętności technicznych w ilości 1 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności Wymagane/punktowane 

1.  Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, rok produkcji nie 
później niż 2019 

Wymagane 

2.  Kombinezon składający się ze skafandra oraz  
elementów zakładanych na głowę, tułów, ręce i nogi 
ćwiczącego  

Wymagane 

3.  Pozwala zapoznać się z głównymi wrażeniami i 
ograniczeniami osób starzejących się w zakresie:  
- widzenia – poprzez gogle 
- słyszenia – poprzez słuchawki 
- chwytania- rękawiczki 
- poruszania się- obciążniki 

Wymagane 

4.  Kula inwalidzka w zestawie Wymagane 

5.  Torba transportowa Wymagane 

6.  Symulacja szumów w uszach Punktowane dodatkowo 

7.  Symulacja niedowładu Punktowane dodatkowo 

8.  Drżenie Parkinsona Punktowane dodatkowo 

9.  Warunki gwarancji:  

10.  Wykonawca zobowiązany jest do dostawy kombinezonu 
wraz z dodatkowymi elementami 

Wymagane 

11.  Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
Zamawiającego z zakresu obsługi kombinezonu, 
dopuszcza się szkolenie instruktarzowe drogą on-line 

Wymagane 

12.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Wymagane 
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wypełnionego paszportu dla każdego kombinezonu 
oddzielnie z datą uruchomienia 

13.  Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru potwierdzającego dostawę 
przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

24 miesięcy - wymagane 
Punktowane dodatkowo 
36 miesięcy – 20 punktów 
48 – miesięcy 40 punktów 

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

Wymagane 

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

Wymagane 

15.  Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej 
zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze 
rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Wymagane 

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. 

Wymagane 

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. 

Wymagane 

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. 

Wymagane 

19.  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. 

Wymagany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


