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Załącznik nr 1B do SIWZ  

     

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność 

Zamawiającego szafek przyłóżkowych, puls oksymetrów, pompy infuzyjnej, ssaka medycznego, 

wagi elektronicznej, inhalatorów dyszowych, wózków anestezjologicznych, stołu 

rehabilitacyjnego, cieplarki laboratoryjnej w ramach 8 pakietów, zwanych dalej „sprzętem”,  

transport, wniesienie, rozładunek, ustawienie, instalacja i uruchomienie  oraz przeprowadzenie 

szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która to nie może być krótsza od 

okresu gwarancji opisanych szczegółowo przy każdym sprzęcie w tutejszym załączniku. 

Gwarancja liczona będzie w chwili odbioru protokołu odbiorczego. 

3. Oferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 

20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. 

4. Zamawiający wymaga aby  sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2013) , nieużywany, 

kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny 

zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

5. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt. 

6. Termin dostawy dla pakietu 1-3 oraz 5-8  6 tygodni od dnia podpisania umowy, dla pakietu nr 4  

7 tygodni od dnia podpisania umowy. 

7. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00. 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych z niniejszym 

opisie. 
 

 

PAKIET NR 1  

SSAK ELEKTRYCZNY JEZDNY  

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2013  TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 24 

miesiące 
 

6 
Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 

lat 
Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w 

okresie gwarancji  co najmniej 1 raz w roku lub zgodnie 

z wymaganiami producenta zakończone wpisem do 

paszportu technicznego i protokołem wykonania 

przeglądu 

Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 
Tak podać 

(podać dane 
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adresowe) 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać 

(podać poczta, 

fax, poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks.2 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

11 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

12 

W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa 

aparatu zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili 

zgłoszenia 

Tak  

13 

Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących 

instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w 

języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

14 
Pompa tłokowa próżniowa bezolejowa przystosowana 

do pracy ciągłej 
Tak  

15 Poziom podciśnienia maksymalny min. 82 kPa Tak  

16 
Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu 

iglicowego 
Tak  

17 
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym 

ssaniem w pokrywie butli 
Tak  

18 Filtr antybakteryjny hydrofobowy  -  5 szt. na ssak Tak  

19 

Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 1 litra 

wielorazowe na wydzielinę autoklawowalne, 

przystosowane do użycia jednorazowych wkładów-

wymagane  25 szt. wkładów do każdego ssaka 

Tak  

20 Silikonowy wąż ssący długość min. 1,5 mb Tak  

21 Zasilanie 230 V 50/60 Hz Tak  

22 Wydajność maksymalna powietrza, min. 28 l/min   

23 
Wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, 

minimum 2 koła z hamulcami 
Tak  

24 
Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak 

przenośny 
Tak  

25 Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 5,2 kg Tak/Podać  

26 
Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z 

opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody – opcja 
Tak  

27 
Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 2 lub 4 litrowe 

- opcja 

Tak 

 
 

28 Pobór mocy poniżej 180 VA Tak  

29 Głośność do 45dB Tak  

30 
Wymiary ssaka w wersji przenośne min.400 x 180 x 

370 mm 

Tak 

 
 

Pozostałe wymagania 

31 

Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone 

wydaniem świadectwa uczestnictwa 

Tak  

32 Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2013 Tak  
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33 Certyfikat CE  - dołączyć do oferty Tak  

34 
Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający 

w/w parametry 
Tak  

35 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

36 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

 

STÓŁ REHABILITACYJNY  

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2013 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesiące  

6 
Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 

lat 
Tak  

7 
Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych 

przez okres 10 lat 
Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 
Tak podać (podać 

dane adresowe) 
 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Wraz z dostawą komplet  instrukcji obsługi w języku 

polskim 
Tak  

Opis parametrów 

11 Rama o konstrukcji stalowej, lakierowana proszkowo Tak  

12 Regulacja wysokości w zakresie min. 45-95 cm Tak  

13 Szerokość leża 100 cm Tak  

14 Długość leża 195 cm Tak  

15 Maksymalny udźwig min. 180 kg Tak  

16 
Elektryczna regulacja wysokości z pomocą pilota 

ręcznego Tak  
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17 
Podstawa wyposażona w stopki i opuszczane kółka 

jezdne – w celu ułatwienia transportu 
Tak  

18 
Na wyposażeniu rama sterująca wysokością 

zintegrowana z podstawą stołu 
Tak  

19 Waga stołu z wyposażeniem min. 65 kg  Tak  

20 
Leżysko tapicerowane – kolor  tapicerki do 

uzgodnienia 
Tak  

Pozostałe wymagania 

21 

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w 

ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy 

przedmiotu zamówienia. Dodatkowe szkolenie w 

przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel 

medyczny. 

Tak  

22 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

23 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

24 Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE Tak  

25 

Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących 

instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w 

języku polskim 

Tak  
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PAKIET NR 2 

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY (Duży) 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać 

oferowany parametr 

(w przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2013 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące  
 

6 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w okresie 

gwarancji  co najmniej 2 razy w roku lub zgodnie z 

wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu 

technicznego i protokołem wykonania przeglądu 

Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

TAK (podać 

dane 

adresowe) 

 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 

maks.48 [godziny] od zgłoszenia 
Tak  

11 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

12 
W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa aparatu 

zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia 
Tak  

Opis parametrów 

Zasilanie 

13 Zasilanie sieciowe jednofazowe 100-240 V, 50/60 Hz Tak  

14 Zasilanie akumulatorowe min. 8,5 h Tak  

15 
Możliwość pracy w trybie neonatalnym, pediatrycznym oraz 

dorosłych 
Tak  

Mierzone parametry 

16 Saturacja spo2 Tak  

17 Puls Tak  

18 Trendy min 96 godzin Tak  
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Zakres mierzonych parametrów 

19 Zakres pomiaru SpO2 min 0-100% Tak  

20 Zakres pomiaru puls min. 25-300 bpm Tak  

21 Standardowy czujnik dla dorosłych Tak  

22 Czujnik pediatryczny typu Y  Tak  

Dokładność pomiaru 

23 SpO2 w zakresie 70-100%   min +/- 3% Tak  

24 
Puls ( bpm)   min. +/-  2  bpm 

Tak  

Inne 

25 
Wyświetlacz graficzny   TFT LCD min 3,5”  dom prezentacji  

krzywych dynamicznych 
Tak  

26 Wyświetlacze LED do prezentacji  wartości numerycznych Tak  

27 

Wymiary 200.8 mm x 241 mm  x 189 mm  (długość x 

wysokość x szerokość) 

  

Podać  

28 Waga maksymalna z kompletem akumulatorów max.3 kg Podać  

29 Port LAN Tak  

30 Możliwość pracy w sieci centralnego monitoringu Tak  

31 Funkcja przywołania pielęgniarki Tak  

32 Wygodny uchwyt do przenoszenia Tak  

33 Możliwość mocowania na szynie i wózku Tak  

34 

Możliwość zastosowania wózka pod aparat  z mechanizmem 

szybkiego mocowania, na pięciu obrotowych kołach jezdnych 

z min dwoma hamulcami, z dwoma półkami na akcesoria i 

rączką do przesuwania wózka. 

Tak  

Alarmy 

35 Wysokie wysycenie Tak  

36 Niskie wysycenie Tak  

37 Wysoka częstość Tak  

38 Niska częstość Tak  

39 Niskiego stanu naładowania baterii/akumulatora Tak  

40 Możliwość  ustawiania granic alarmowych Tak  

41 Możliwość włączenia lub wyłączenia alarmów Tak  

Pozostałe wymagania 

42 

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w ilości 

niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy przedmiotu 

zamówienia. Dodatkowe szkolenie w przypadku wyrażenia 

takiej potrzeby przez personel medyczny. 

Tak  

43 
Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 
Tak  



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-21/13 
 

 

 

po stronie wykonawcy 

44 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

45 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

46 Certyfikat CE – dołączyć do oferty Tak  

 

 

 

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY (Mały)  

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać 

oferowany parametr 

(w przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2013 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące 
 

6 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 8 lat Tak  

7 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

TAK (podać 

dane 

adresowe) 

 

8 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

9 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

Opis parametrów 

Zasilanie 

10 Zasilanie akumulatorowe Tak  

11 Czas pracy min. 30 h Tak  

12 Czas ładowania max 4 h Tak  

Mierzone parametry 

13 Saturacja SpO2 Tak  

14 Puls Tak  

Zakres mierzonych parametrów 

15 Zakres pomiaru SpO2 min 0-100% Tak  
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16 Zakres pomiaru puls min. 25-300 bpm Tak  

17 Standardowy czujnik dla dorosłych Tak  

18 Czujnik pediatryczny typu Y  Tak  

Dokładność pomiaru 

19 SpO2 w zakresie 70-100%   min +/- 3% Tak  

20 Puls ( bpm)   min. +/-  2  bpm Tak  

Inne 

21 Wyświetlacz graficzny   LCD min (128*64) Tak  

22 
Wymiary 160 mm x 70 mm x 37.6 mm  (długość x szerokość 

x wysokość) 
Podać  

23 Waga maksymalna  max.165 g Podać  

24 Menu w języku polskim Tak  

Alarmy 

25 Funkcja zmiany tonu w zależności od SPO2 Tak  

26 Niskiego stanu naładowania baterii/akumulatora Tak  

27 Możliwość włączenia lub wyłączenia alarmów Tak  

28 Możliwość konfiguracji alarmów Tak  

Pozostałe wymagania 

29 

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w ilości 

niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy przedmiotu 

zamówienia. Dodatkowe szkolenie w przypadku wyrażenia 

takiej potrzeby przez personel medyczny. 

Tak  

30 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

31 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

32 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

33 Certyfikat CE – dołączyć do oferty Tak  
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PAKIET NR 3  

POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA  

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać 

oferowany parametr (w 

przypadku wartości 

granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji  2013 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesiące  

6 
Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 

10 lat 
Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w 

okresie gwarancji  co najmniej 1 raz w roku lub 

zgodnie z wymaganiami producenta zakończone 

wpisem do paszportu technicznego i protokołem 

wykonania przeglądu 

Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 
Tak podać (podać 

dane adresowe) 
 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks. 2 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

11 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

12 

W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa 

aparatu zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili 

zgłoszenia 

Tak  

Opis parametrów 

13 Zasilanie akumulatorowe Tak  

14 
Szybkość dozowania 1 ml/h - 1000 ml/h, 

programowana co 0,1 ml/h 
Tak  

15 
Max objętość dozowania 9999 ml, programowana co 

0,1 ml 
Tak  

16 Dokładność dozowania +/-5% Tak  

17 Szybkość w trybie KVO 0-5 ml/h Tak  

18 Szybkość dozowania w trybie Bolus - 1500 ml/h Tak  

19 Programowane ciśnienie okluzji Tak, podać  

20 Ultradźwiękowy detektor powietrza Tak  

21 
Wewnętrzna lista leków z możliwością dopisywania 

nazw leków przez użytkownika (min.50) 
Tak, podać  
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22 
Możliwość programowania pracy w dwu trybach: 

objętościowym i wagowym 
Tak, podać  

23 Blokada zmiany parametrów Tak  

24 Alarmy dźwiękowe z regulacją głośności Tak  

25 Zasilanie sieciowe 230V 50Hz +/-10% Tak  

26 
Zasilanie akumulatorowe min 10h przy szybkości 

5ml/h 
Tak, podać  

27 Informacja o stanie akumulatora Tak  

28 Uchwyt do przenoszenia Tak  

29 Możliwość mocowania na statywie, szynie Tak  

30 Funkcja autotestu aparatu Tak  

31 Podgląd parametrów i danych infuzji Tak  

32 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim Tak  

33 Zestaw do przetoczeń kompatybilny z pompą Tak  

Pozostałe wymagania 

34 

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego 

w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej 

pracy przedmiotu zamówienia. Dodatkowe szkolenie 

w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez 

personel medyczny. 

Tak  

35 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe 

oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

36 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

37 

Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących 

instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi 

w języku polskim 

Tak  

38 Certyfikat CE –dołączyć do oferty Tak  
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PAKIET NR 4 

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA  

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2013 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesiące  

6 
Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 

lat 
Tak  

7 
Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych 

przez okres 10 lat 
Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 
Tak podać (podać 

dane adresowe) 
 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks. 2 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

11 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

12 
Wraz z dostawą 2 komplety  instrukcji obsługi w 

języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

13 

Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej 

lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia 

mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV 

Tak  

14 

Wymiary szafki: 

Wymiary blatu głównego: min 500 x 400 mm,  

Wysokość: min. 850 mm 

Szerokość: min. 500 mm 

Głębokość:  min.420 mm 

Tak, podać  

15 
Blat główny wykonany z płyty HPL odpornej na 

wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV 
Tak  

16 

Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem 

proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, 

chemiczne i promieniowanie UV 

Tak  

17 

Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie 

umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony 

łóżka 

Tak  

18 
Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi 

wkładami z tworzywa Tak  

19 
Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, 

poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo 
Tak  
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20 
Koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, 

niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
Tak  

21 Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji Tak  

22 Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający Tak  

23 
Kolor drzwi i fronty szuflad dopasowane do kolorystyki 

wypełnień szczytów przy łóżkach 
Tak  

24 
Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym 

całkowitym wysunięciem 
Tak  

25 
W bocznej części tworzywowy wkład na butelki o 

pojemności ok. 1,5l 
Tak  

26 Kolor: RAL 6034 Tak  

Pozostałe wymagania 

27 

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w 

ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy 

przedmiotu zamówienia. Dodatkowe szkolenie w 

przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel 

medyczny. 

Tak  

28 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

29 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

30 Certyfikat  CE- dołączyć do oferty Tak  
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PAKIET NR 5 

INHALATOR DYSZOWY  

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2013 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesiące  

6 
Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 

10lat 
Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w 

okresie gwarancji  co najmniej 1 raz w roku lub zgodnie 

z wymaganiami producenta zakończone wpisem do 

paszportu technicznego i protokołem wykonania 

przeglądu 

Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 
Tak podać (podać 

dane adresowe) 
 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks.2 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

11 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

12 
Wraz z dostawą 2 komplety  instrukcji obsługi w 

języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

13 
Przeznaczony  do zabiegów inhalacyjnych aerozolem 

wytwarzanym z ciekłych środków czynnych. 
Tak  

14 Wydajność aerozolu  min 0,42 ml/min. Tak  

15 
System zaworków wdechowo-wydechowych 

automatycznie uruchamianych w procesie oddychania 
Tak  

16 System antywylewowy – inhalacja leżącego pacjenta Tak  

17 Frakcja respirabilna (ilość cząstek poniżej 5 um) 73% Tak  

18 Przeznaczony do pracy ciągłej Tak  

19 Średnia średnica cząsteczek (MMAD) 3,2 um Tak  

20 Zasilanie 230V/50Hz Tak  
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21 Waga: max 2,1 kg Tak  

22 Wymiary min.200x300x100mm Tak  

Wyposażenie 

23 Przewód doprowadzający powietrze Tak  

24 Głowica rozpylająca Tak  

25 Zaworek oszczędzający lek Tak  

26 Maska dla dorosłych Tak  

27 Maska dla dziecka Tak  

28 Ustnik Tak  

29 Filtr powietrza Tak  

30 Końcówka nosowa do ustnika Tak  

Pozostałe wymagania 

31 

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w 

ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy 

przedmiotu zamówienia. Dodatkowe szkolenie w 

przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel 

medyczny. 

Tak  

32 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

33 

 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

34 Certyfikat CE – dołączyć do oferty Tak  



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-21/13 
 

 

 

PAKIET NR 6 

WAGA NIEMOWLĘCA  

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2013 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesiące  

6 
Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 

lat 
Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w 

okresie gwarancji  co najmniej 1 raz w roku lub zgodnie 

z wymaganiami producenta zakończone wpisem do 

paszportu technicznego i protokołem wykonania 

przeglądu 

Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 
Tak podać (podać 

dane adresowe) 
 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks.2 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

11 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

Opis parametrów 

12 Waga elektroniczna do ważenia niemowląt Tak  

13 

Elektroniczna waga niemowlęca z dodatkowo 

powiększoną szalką pomiarową do ważenia dzieci na 

siedząco 

Tak  

14 Maksymalna nośność wagi ≤ 20 kg Tak  

15 
Czytelny, skierowany w stronę użytkownika 

wyświetlacz oraz przyciski obsługi 
Tak  

16 
Duży wyświetlacz LCD umożliwia szybki i łatwy 

odczyt wyniku 
Tak  

17 

Zasilanie bateriami umożliwiające mobilne 

zastosowania  - możliwość przenoszenia i używania 

bez potrzeby podłączenia do prądu 

Tak  

18 
Odporna i higieniczna powierzchnia z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego daje się łatwo i szybko oczyścić 
Tak  

19 
Zintegrowana funkcja TARA, HOLD,  automatyczne 

wyłączanie 
Tak  

20 

Waga wyposażona w przycisk umożliwiający 

zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu oraz regulowaną 

funkcję amortyzacji 

Tak  



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-21/13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
Minimalna ilość wykonanych pomiarów na jednym 

komplecie baterii ≤ 4.000 pomiarów 

Tak 
 

22 Działka elementarna 5 g < 7,5 kg > 10g Tak  

23 
Wymiary wagi ( szer. x wys. x gł. ) min. 610 x 195 x 

350 

Tak 
 

24 Wysokość cyfr min.  21 mm Tak  

25 Wysokość odczytu 180 mm Tak  

26 Masa własna 3,7 kg Tak  

27 Kolor: biały Tak  

Wyposażenie 

28 
Wzrostomiarka o zakresie pomiarowym min. 35 – 80 

 ( cm ) 
Tak  

29 Podziałka: 1 mm Tak  

Pozostałe wymagania 

30 

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w 

ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy 

przedmiotu zamówienia. Dodatkowe szkolenie w 

przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel 

medyczny. 

Tak  

31 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

32 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

33 
Wraz z dostawą 2 komplety  instrukcji obsługi w 

języku polskim 
Tak  

34 Certyfikat CE – dołączyć do oferty Tak  
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PAKIET NR 7 

WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY  

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2013 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesiące  

6 
Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 2 

lata 
Tak  

7 Autoryzowany serwis na terenie Polski 
Tak podać (podać 

dane adresowe) 
 

8 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

9 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks.2 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

10 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

Opis parametrów 

11 
Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia min. 

690x518 
Tak, podać  

12 Wysokość wózka bez nadstawki min. 1006 Tak podać  

13 
Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej 

proszkowa 
Tak  

14 
Blat główny wykonany z tworzywa abs (styren-

butadien-akrylonitryl) 
Tak  

15 Cztery koła o średnicy minimum 125 mm Tak  

16 

układ jezdny składający się z czterech kól 

antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie dwa koła 

wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę 

kierunku jazdy 

Tak  

17 Koła bez widocznej osi toczenia. Tak  

18 
Obciążenie robocze przypadające na jedno koło,  min. 

250 kg 
Tak  

19 Pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych. Tak  

20 Dolna szuflada o wysokości min. 234 mm Tak  

21 Dwie środkowe szuflady o wysokości min. 155 mm Tak  

22 Dwie górne szuflady o wysokości min. 76 mm Tak  
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23 Całkowite wysunięcie szuflady 100% Tak  

24 System samodomykających się szuflad, Tak  

25 Ładowność jednej szuflady minimum 25 kg Tak  

26 

Szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe 

podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji 

przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie 

zawartości szuflad. 

Tak  

27 

Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do 

przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch 

stron wózka zależnie od preferencji użytkownika 

Tak  

28 Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron Tak  

29 
wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, 

o udźwigu min. 5 kg 
Tak  

30 

Nad blatem nadstawka składająca się z: 12 małych 

pojemników o wymiarach 603x106x 235 mm i 5 

dużych pojemników o wymiarach 603 x 123 x 153 mm 

możliwość zamocowania w pojemnikach 

identyfikatorów zawartości. 

Tak  

Wyposażenie 

31 Pierwsza szuflada zamykana na niezależny zamek Tak  

32 Wieszak na płyny infuzyjne Tak  

33 Dyspenser rękawic o wymiarach min. 160x135x95 mm Tak  

34 
Uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie 

koszyka 
Tak  

35 Zamykany kosz na odpady Tak  

36 Prostokątny kosz na pojemnik na odpady ostre Tak  

37 
Akcesoria instalowane na szynach umożliwiających 

dowolną aranżacje elementów wyposażenia 
Tak  

38 
Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 

4 ścian wózka 
Tak  

Dodatkowe wyposażenie 

39 
Półka na ssak kompatybilna z powyższym wózkiem 

anestezjologicznym 
            Tak  

Pozostałe wymagania 

40 

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w 

ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy 

przedmiotu zamówienia. Dodatkowe szkolenie w 

przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel 

medyczny. 

Tak  

41 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

42 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

43 
Wraz z dostawą 2 komplety  instrukcji obsługi w 

języku polskim 
Tak  

44 Certyfikat CE – dołączyć do oferty Tak  
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PAKIET NR 8  

CIEPLARKA LABORATORYJNA  

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2013  TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 24 

miesiące 
 

6 
Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 

lat 
Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w 

okresie gwarancji  co najmniej 1 raz w roku lub zgodnie 

z wymaganiami producenta zakończone wpisem do 

paszportu technicznego i protokołem wykonania 

przeglądu 

Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

Tak podać 

(podać dane 

adresowe) 

 

9 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać 

(podać poczta, 

fax, poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

10 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks.2 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

11 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

12 

W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa 

aparatu zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili 

zgłoszenia 

Tak  

13 

Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących 

instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w 

języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

14 pojemność komory 112 l Tak  

15 
zakres temperatury: 5ºC powyżej temperatury otoczenia 

do +100ºC 
Tak  

16 
wymiary komory max (szer. x wys. x gł.) [mm]: 460 x 

540 x 450 
Tak  

17 
wymiary zewnętrzne max (szer. x wys. x gł.) [mm]: 655 

x 845 x 700 
Tak  

18 
graficzny wyświetlacz LCD z podświetlaną klawiaturą 

dotykową 
Tak  

19 wnętrze komory ze stali nierdzewnej Tak  

20 
obudowa zewnętrzna z blachy ocynkowanej malowanej 

proszkowo 
Tak  
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21 drzwi zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane Tak  

22 wymuszony obieg powietrza   

23 mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu Tak  

24 sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy Tak  

25 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, klasa 2.0 zgodnie z 

DIN 12880 
Tak  

26 
możliwość ustawiania opóźnienia startu pracy 

urządzenia 
Tak  

27 możliwość cyklicznego powtarzania programu Tak  

28 
możliwość zapamiętania 3 dowolnych programów 

Użytkownika 
Tak  

29 
możliwość ustawienia czasu osiągania zadanej 

temperatury w zakresie od 1 min do 99,59 h 
Tak  

30 
regulacja czasu utrzymania zadanej temperatury (od 1 

min do 999 h) lub praca ciągła 
Tak  

31 
możliwość sterowania stopniem otwarcia kominka 

wentylacyjnego z programu 
Tak  

32 
podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas 

pracy urządzenia 
Tak  

33 rejestracja średniej, min i maks wartości temperatury Tak  

34 
sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej 

temperatury 
Tak  

35 sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury Tak  

36 kontrola zaniku napięcia Tak  

37 pamięć wyników pomiarowych Tak  

38 otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika Tak  

39 zegar czasu rzeczywistego Tak  

40 alarm dźwiękowy Tak  

41 
interfejs RS 232 oraz port USB umożliwiający 

podłączenie urządzenia do PC 
Tak  

42 
dwie półki druciane INOX (o maksymalnym obciążeniu 

10 kg każda) – maksymalnie opcjonalnie 7 półek 
Tak  

43 stabilność temperatury w 37
0
C +/-0,2

0
C Tak  

44 
konstrukcja umożliwiająca ustawienie jednej cieplarki 

na drugiej 
Tak  

Pozostałe wymagania 

45 

Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone 

wydaniem świadectwa uczestnictwa 

Tak  

46 Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2013 Tak  

47 Certyfikat CE  - dołączyć do oferty Tak  

48 

wraz z ofertą dołączyć  certyfikat zgodny z PN-EN ISO 

9001. 

 

Tak  



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-21/13 
 

 

 

49 
Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający 

w/w parametry 
Tak  

50 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

51 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

 


