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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 sprzętu medycznego w ramach 4 pakietów, zwanego 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 niż 
24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.  

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 2012) , 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 3 tygodnie 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  

ELEKTRYCZNY SSAK MEDYCZNY 

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 Podać  

Warunki gwarancji i serwisu 
 

5 Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesiące  

6 
Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 
6 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) 

 

10 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 
poczta, fax, 

poczta 
elektroniczna, 

Telefon) 

 

11 Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie Tak  
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gwarancji maks.2 dni robocze od zgłoszenia 

12 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 
przekazania na potrzeby Zamawiającego 

Tak  

13 
W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa 
aparatu zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili 
zgłoszenia 

Tak  

14 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących 
instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi 
w języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

15 Maksymalny przepływ 60 L / min Tak  

16 Maksymalne podciśnienie - 90 kpa Tak  

17 Czas pracy: praca ciągła Tak  

18 
Butle do sterylizacji z poliwęglanu 
Z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem ( 
2 szt ) 

Tak  

19 Pojemność butli 2 litry Tak  

20 Przełącznik do automatycznego wyboru butli ssącej Tak  

21 Pedał do sterowania nożnego Tak  

22 Wskaźnik i regulator podciśnienia Tak  

23 Podstawa jezdna na kółkach Tak  

24 Możliwość stosowania wkładów jednorazowych Tak  

24 Masa ssaka max 22 kg Tak  

26 Wymiary max 475x745x435mm Tak  

27 Zasilanie 230 V / 50 Hz Tak  

Pozostałe wymagania 
 

28 

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  

29 
Transport krajowy i zagraniczny wraz z 
ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe 
oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

30 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 
oraz inne koszty niezbędne do wykonania 
czynności gwarancji 

Tak  
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PAKIET NR 2  

POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA 

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 Podać  

Warunki gwarancji i serwisu 
 

5. Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesiące  

6. 
Gwarancja produkcji części zamiennych 
minimum 6 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.
Możliwość stosowania strzykawek wymiennie 
na jednym torze 

Tak  

15.
Szybkość dozowania od 0,1 do 99,9 ml/h z 
dokładnością do 0,1 ml/h 

Tak  

16.
Możliwość programowania szybkości 
podawania płynu infuzyjnego 

Tak  

17.
Możliwość kontrolowania dawki 
uderzeniowej na wyświetlaczu przepływu 

Tak  

18. Ciśnienie okluzji 700 mm Hg Tak  

19. Funkcja KVO i STAND-BY Tak  

20. Alarmy dźwiękowe i sygnalizacja świetlna: Tak  
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koniec infuzji, rozładowana KVO, okluzja, 
bateria, brak zasilania z sieci, pusta 
strzykawka 

21.

Zasilanie 230 V i awaryjnie z wewnętrznej 
baterii ładowanej w czasie pracy pompy z 
zasilania z sieci-przełączanie awaryjne 
automatyczne 

Tak  

22.
Czas pracy pompy przy zasilaniu z baterii 
wewnętrznej min. 6h przy wykorzystaniu max 
objętości 

Tak  

Pozostałe wymagania 
 

23.

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  

24.

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 
ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, 
skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po 
stronie wykonawcy 

Tak  

25.
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, 
robocizn oraz inne koszty niezbędne do 
wykonania czynności gwarancji 

Tak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAKIET NR 3  

KARDIOMONITOR Z KAPNOGRAFIĄ 

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  

 Rok produkcji Podać  

Warunki gwarancji i serwisu 
 

4 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące  
 

5 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 8 lat Tak  

6 
W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w okresie 
gwarancji  co najmniej 2 razy w roku lub zgodnie z 

Tak  
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wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu 
technicznego i protokołem wykonania przeglądu 

7 Autoryzowany serwis na terenie Polski 
TAK (podać 

dane 
adresowe) 

 

8 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 
poczta, fax, 
poczta 
elektroniczna, 

Telefon) 

 

9 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 
maks.48 [godziny] od zgłoszenia 

Tak  

10 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 
przekazania na potrzeby Zamawiającego 

Tak  

11 
W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa aparatu 
zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia 

Tak  

12 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 
urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

13 
Kompaktowy kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie 
do 4,3 kg Podać masę. 

Tak  

14 
Kardiomonitor wyposażony w ergonomiczne uchwyt, służący 
do przenoszenia  

Tak  

15 

Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą 
TFT, o przekątnej ekranu powyżej 12 cali,  
Podać przekątną ekranu i rozdzielczość. 

 

Tak  

16 Monitor wyposażony w port USB Tak  

17 Zasilanie sieciowo-akumulatorowe Tak  

18 Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora Tak  

19 
Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 7 różnych 
krzywych dynamicznych.  

Tak  

20 
Możliwość wyboru liczby oraz typu prezentowanych na 
ekranie krzywych dynamicznych 

Tak  

21 
Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów 
wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Min 10 parametrów. 

Tak  

22 
Tryb podglądu na ekranie powiększonych wartości 
numerycznych w raz z krzywą EKG 

Tak  

23 
Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego 
monitoringu. 

Tak  

24 
Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: 
Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów.  
Podać  

Tak  

25 Pamięć min 720 s wszystkich krzywych dynamicznych Tak  

26 Pamięć min 96 godzin trendów tabelarycznych i graficznych Tak  

27 Przenoszenia danych poprzez pamięć USB Tak  

28 

Pomiar i monitorowanie następujących parametrów:  
A) EKG;  
B) Respiracja;  
C) Saturacja (Spo2); 
D)Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną  
E)Temperatura  
F)Kapnografia w strumieniu bocznym 

Tak  
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29 
Monitorowanie pacjentów w różnych grupach wiekowych 
niemowlęta /dzieci/ pacjenci dorośli 

Tak  

30 Możliwość rozbudowy o monitorowanie innych parametrów Opisać  

Alarmy 

31 Alarmy akustyczne i wizualne Tak  

32 
Prezentacja na ekranie granic alarmowych mierzonych 
parametrów 

Tak  

33 Alarmy techniczne i fizjologiczne Tak  

34 Min 3 poziomowy system alarmów Tak  

35 
Zmiana granic alarmowych w zależności od grupy wiekowej 
pacjenta 

Tak  

36 
Możliwość zmiany granic alarmowych dla wszystkich 
mierzonych parametrów. 

Tak  

Monitorowanie EKG 

37 Prezentacja na ekranie min 2 kanałów EKG Tak  

38 Kabel EKG 3 odprowadzeniowy Tak  

39 Tryb podglądu 7 odprowadzeń EKG Tak  

40 
Zakres częstości rytmu serca: minimum 15 ÷300 bpm. 
Podać.  

Tak  

41 Możliwość stosowania kabla  3 lub 5 przewodowego  Tak  

42 
Co najmniej 3 prędkości kreślenia: 6,25 mm/s,12,5 mm/s; 25 
mm/s; 50 mm/s. 
Podać. 

Tak  

43 
Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej 
EKG.  

Tak  

44 
Możliwość wyboru czułość co najmniej 6 poziomów  
Wymienić. 

Tak  

45 Pomiar ST Tak  

46 Sygnalizacja braku połączenia elektrod.  Tak  

47 Analiza arytmii Tak  

48 Prezentacja liczby pobudzeń komorowych na minutę Tak  

Monitorowanie Respiracji 

49 Impedancyjna metoda pomiaru. Tak  

50 Zakres pomiaru: minimum 3÷120oddechów/min. Podać. Tak  

51 
Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 
25mm/s,50 mm/s 
Podać.  

Tak  

Monitorowanie Saturacji 
 

52 Zakres pomiaru saturacji: 1÷100% Tak  

53 
Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷250/min. 
Podać.  

Tak  

54 
Możliwość stosowania czujników wielorazowego i 
jednorazowego użytku.  

Tak  

55 Kompatybilność z powszechnie stosowanymi czujnikami. Tak  
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56 Standardowy czujnik dla dorosłych Tak  

57 Czujnik pediatryczny typu Y Tak  

Monitorowanie ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). 

58 Oscylometryczna metoda pomiaru.  Tak  

59 
Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 40÷270 mmhg. 
Podać. 

Tak  

60 Automatyczny i ręczny tryb pomiaru Tak  

61 
Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co 
najmniej 1÷120 minut.  
Podać.  

Tak  

62 Mankiet dla dorosłych Tak  

63 Mankiet pediatryczny Tak  

Monitorowanie temperatury 

64 Minimum 2 kanały pomiaru temperatury Tak  

65 
Zakres pomiarowy: co najmniej 0÷50˚C.  
Podać.  

Tak  

66 
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. 
Podać. 

Tak  

67 Czujnik temperatury Tak  

KAPNOGRAFIA 

68 Pełna kompatybilność z proponowanym kardiomonitorem Tak  

69 Pomiar w strumieniu bocznym Tak  

70 Pomiar etco2, insco2, AWRR Tak  

71 Alarm bezdechu Tak  

72 Alarmy techniczne i medyczne Tak  

73 Pediatryczne akcesoria pomiarowe tak  

Pozostałe wymagania 
 

74 

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  

75 
Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 
wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 
po stronie wykonawcy 

Tak  

76 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 
koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 

Tak  

    

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  
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3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji Podać  

Warunki gwarancji i serwisu 
 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 
24miesiące  

 

6 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 8 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  

13 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 
urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

Zasilanie 

14 
Zasilanie sieciowe jednofazowe 230/240V, 50 

HZ 
 

15 Zasilanie akumulatorowe Min. 5h  

Mierzone parametry 

16 Saturacja spo2 Tak  

17 Puls Tak  

18 Perfuzja Tak  

19 Trendy min 96 godzin Tak  

20 Technologia pomiaru Nelcor Tak  

Zakres mierzonych parametrów 

21 Spo2 1-100%  

22 
Puls 30 do 300 

uderzeń/minutę 
 

23 Perfuzja 0,02% - 20%  

Dokładność pomiaru 

24 
Spo2 w zakresie 70-100% Podać, min. +/- 

2% 
 

25 Puls ( uderzenia /minutę) Podać, min. +/-  
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3% 

Inne 

26 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetlaniem min 4,3” Tak  

27 Wymiary Podać  

28 
Waga maksymalna z kompletem akumulatorów max.1,2 kg Podać 

 

29 Port USB i LAN Tak  

30 Standardowy czujnik dla dorosłych Tak  

31 Czujnik pediatryczny typu Y Tak  

32 Możliwość pracy w sieci centralnego monitoringu Tak  

33 Wygodny uchwyt do przenoszenia Tak  

Alarmy 

34 Wysokie wysycenie Tak  

35 Niskie wysycenie Tak  

36 Wysoka częstość Tak  

37 Niska częstość Tak  

38 Niskiego stanu naładowania baterii Tak  

39 Możliwość włączenia lub wyłączenia alarmów 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  

 
 
 

PAKIET NR 4 

WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY 

Lp. 

Opis wymaganych parametrów technicznych 
Wartość 

wymagana 
(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 
„TAK”) i podać 

oferowany parametr (w 
przypadku wartości 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  
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4 Rok produkcji Podać  

Warunki gwarancji i serwisu 
 

5 Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesiące   

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 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 
gwarancji maks.48 [godziny] od zgłoszenia 

Tak  

10 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 
przekazania na potrzeby Zamawiającego 

Tak  

11 
W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa 
aparatu zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili 
zgłoszenia 

Tak  

12 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących 
instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w 
języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

13 
Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia  
   
 

Szerokość 619 
mm 

Głębokość 518 
mm 

 

 

14 
Wysokość wózka bez nadstawki (mm) 
 

1006 mm 
 

 

15 
Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej 
proszkowo 
 

Tak  

16 
Blat główny wykonany z tworzywa abs (styren-
butadien-akrylonitryl) 
 

Tak  

17 Cztery koła o średnicy minimum 
 

125 mm 
 

 

18 

Układ jezdny składający się z czterech kół 
antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie dwa koła 
wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę 
kierunku jazdy 
 

Tak  

19 
Koła bez widocznej osi toczenia. 
 

  

20 
Obciążenie robocze przypadające na jedno koło  
 

Min 250 kg 
 

 

21 
Pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych. 
 

Tak  
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22 
Dolna szuflada o wysokości min 
 

234 mm 
 

 

23 
Dwie środkowe szuflady o wysokości min  
 

155  mm 
 

 

24 
Dwie górne szuflady o wysokości  
 

76 mm 
 

 

25 
Całkowite wysunięcie szuflady  
 

 
100,00% 

 

 

26 
System samo domykających się szuflad, 
 

Tak  

27 
Ładowność jednej szuflady minimum  
 

25 kg 
 

 

28 

Szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe 
podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji 
przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie 
zawartości szuflad. 
 

Tak  

29 

Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do 
przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch 
stron wózka zależnie od preferencji użytkownika 
 

Tak  

30 
Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron 
 

Tak  

31 
Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa 
ABS, o udźwigu min. 5 kg 
 

Tak  

32 
Pierwsza szuflada zamykana na niezależny zamek 
 

Tak  

33 

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  

34 Wieszak na Płyny infuzyjne 
 

Tak  

35 
Dyspenser rękawic o wymiarach  
 

160x135x95 mm 
 

 

36 
Uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie 
koszyka 
 

Tak 
 

37 
Zamykany kosz na odpady 
 

Tak 
 

38 
Prostokątny kosz na pojemnik na odpady ostre 
 

Tak 
 

39 
Akcesoria instalowane na szynach umożliwiających 
dowolną aranżacje elementów wyposażenia 
 

Tak 

 

40 
Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 
4 ścian wózka 
 

Tak  
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41 Półka na ssak medyczny 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 po stronie wykonawcy 

Tak  

44 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 
oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 
gwarancji 

Tak  

 
Dwa wózki anestezjologiczne w zakresie pakietu nr 4 winny spełniać dodatkową opcję półki na ssak medyczny 
zgodnie z pkt. 41. 
 


