
Załącznik nr  2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) –  Opis przedmiotu 

zamówienia/Zestawienie parametrów technicznych 

 

Nr postępowania: DZP.272-26/14 

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność 

Zamawiającego sprzętu medycznego opisanego poniżej, 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 na terenie Polski zgodnie z ustawą 

z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. 

4. Zamawiający wymaga,  aby  sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2014), 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. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00. 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 

  
 

 

Pozycja 1 

STACJA POMIAROWA SZT. 2 

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  2014 Tak  

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 (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  

11 
Wraz z dostawą komplet  instrukcji obsługi w języku 

polskim 
Tak  

Opis parametrów 



12 Dwa wyświetlacze Tak  

13 

Szklaną podstawą do określania wagi i wzrostu z 

bezprzewodową transmisją danych z automatycznie 

obliczanym BMI 

Tak  

14 
Wyniki pomiarów przesyłane bezprzewodowo do bazy 

danych  
Tak  

15 
Cztery regulowane punkty podparcia 

 
Tak  

16 Obciążenie maksymalne 300 kg Tak  

17 Działka elementarna   50 g < 150 kg > 100 g Tak  

18 Zakres pomiaru  min. 30 – 220 cm Tak  

19 Podziałka/wzrostomierz  1 mm Tak  

20 
Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) max.  434 x 

2394 x 466 mm  
Tak, Podać  

21 
Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) max.  430 x 

60 x 365 mm 
Tak, Podać  

22 

  Wysokość cyfr 10 ÷ 14 mm (Wyświetlacz 

wielofunkcyjny) 

10 ÷12 mm (przy suwaku pomiarowym) 

Tak, Podać  

23 Wysokość odczytu  zmienna            Tak  

24 Masa własna max.  16,5 kg Tak  

25 Zasilanie elektryczne (zasilacz i baterie) Tak  

26 Interfejs szeregowy  bezprzewodowy Tak  

27 

Funkcje TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-BMI, BFR, 

clear, matka/dziecko, amortyzacja, automatyczne 

przełączanie zakresu ważenia 

Tak  

28 
Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym 

zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. 

Tak, Podać 

 
 

29 
Urządzenie umożliwiające bezprzewodowy przesył 

danych na drukarkę i komputer 
Tak  

30 Kolor Tak. Podać  

 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 Certyfikat CE – dołączyć do oferty Tak  

33 

Spełniać wymogi Dyrektywy 90/384/EWG o wagach 

nieautomatycznych 

 

Tak  

34 

Spełniać podstawowe wymagania normy europejskiej 

DIN EN 45501 

 

Tak  

35 
Spełniać wymogi  Dyrektywy 93/42/EWG i 

2009/23/WE o wyrobach medycznych 

Tak 

 
 

36 
Legalizacja według standardów medycznych min. 24 

miesiące 
Tak  

37 
Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 
Tak  



 

 

 

Pozycja 2 

ELEKTRONICZNA WAGA KRZESEŁKOWA z BEZPRZEWODOWĄ TRANSMISJĄ DANYCH SZT. 1 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji  2014 TAK  

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 

14 
Elektroniczna waga krzesełkowa z bezprzewodową 

transmisją danych do ważenia w pozycji siedzącej 

Tak 
 

15 Obciążenie maksymalne 300 kg Tak  

16 Działka elementarna 50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200g Tak  

17 
Wymiary wagi (szer. x wys. x głęb.) max. 563 x 897 x 978 

mm 

Tak, Podać 
 

18 Wyświetlacz / Wysokość cyfr  20 ÷25 mm Tak, Podać  

19 Wysokość odczytu  800÷840 mm Tak, Podać  

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

38 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  



20 
Rozmiar siedziska (szer. x głęb. x wys.) min. 430 x 370 x 430 

mm 

Tak, Podać 
 

21 Masa własna 20÷ 24.5 kg Tak, Podać  

22 Pobór prądu około. 20 mA Tak, Podać  

23 Interfejs szeregowy  bezprzewodowy Tak  

24 Średnica kółek max. 100 mm Tak  

25 
4 podgumowane łatwo obracające się kółka. 2 kółka z 

hamulcami. 

Tak 
 

26 
Funkcje TARA, HOLD, BMI, automatyczne 

wyłączanie 

Tak 
 

27 
Dwa wbudowane pozycjonery, dzięki którym waga jest 

stabilna i unieruchomiona. Można postawić pod ścianą. 

Tak 
 

28 
Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym 

zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. 

Tak 
 

29 Kolor Tak. Podać  

Akcesoria 

30 
Drukarka bezprzewodowa na papier  kompatybilna z 

powyższym urządzeniem 

Tak 
 

31 
Adapter do otrzymywania danych na PC kompatybilny z 

powyższym urządzeniem 

Tak 
 

32 
Papieru termiczny ( min. 50 szt. ) w zestawie Tak 

 

Inne 

33 
Zasilacz 230 V / 50 Hz – 12 V / 130 mA 

 (w dostawie) 

Tak 
 

34 Akumulator  6 sztuk w opakowaniu  (w dostawie) Tak  

35 Torba na zasilacz w zestawie Tak  

Pozostałe wymagania 

 

36 

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  

37 Certyfikat CE – dołączyć do oferty Tak  

38 
Spełniać wymogi Dyrektywy 90/384/EWG o wagach 

nieautomatycznych 
Tak  

39 
Spełniać  podstawowe wymagania normy europejskiej DIN 

EN 45501 
Tak  

40 
Spełniać wymogi Dyrektywy 93/42/EWG i 2009/23/WE o 

wyrobach medycznych 
Tak  

41 
Legalizacja według standardów medycznych min. 24 

miesiące 
Tak  

42 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

43 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 

Pozycja 3 



ELEKTRONICZNA WAGA KRZESEŁKOWA BEZ TRANSMIJSI DANYCH SZT. 1  

 

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  2014 Tak  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 24 

miesiące 
 

6 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 8 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 
 

Elektroniczna waga do ważenia w pozycji siedzącej 
Tak  

15 
Dopuszczalne obciążenie min.  200 kg 

 
Tak  

16 Działka elementarna min. 100 g Tak  

17 

Wymiary  wagi (szer. x wys. x głęb.) max. 563 x 897 x 

956 mm 

 

Tak, podać  

18 

Rozmiar siedziska szer. x gł. x wys. min. 430 x 370 x 

430 mm 

 

Tak, podać  

19 Masa własna min. 22,4 kg Tak  

20 
 

Wyświetlacz  LCD   
Tak  



21 
Wysokość cyfr 15 ÷ 20 mm 

 
Tak, Podać  

22 
Wysokość odczytu  800÷ 840 mm 

 
Tak, Podać  

23 
Wysokość umieszczenia siedziska min. 520 mm 

 
Tak, Podać  

24 
4 podgumowane  łatwo obracające  się kółka. 2 kółka z 

hamulcami 
Tak  

25 
Średnica kółek min. 100 mm 

 
Tak  

26 
 

Zasilanie elektryczne bateryjne 
Tak  

27 Pobór prądu około  25 mA Tak  

28 
 

Funkcje TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie 
Tak  

29 

Dwa wbudowane pozycjonery, dzięki którym waga jest 

stabilna i unieruchomiona. Można postawić pod ścianą. 

 

Tak 

 
 

30 

Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym 

zestawie baterii dostarczonych  razem z wagą w 

pakiecie 

 

Tak, Podać  

Pozostałe wymagania 

 

31 

Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone 

wydaniem świadectwa uczestnictwa 

Tak  

32 Certyfikat CE – dołączyć do oferty Tak  

33 
Spełniać wymogi  Dyrektywy 90/384/EWG o wagach 

nieautomatycznych 
Tak  

34 
Spełniać podstawowe wymagania normy europejskiej 

DIN EN 45501 
Tak  

35 
Spełniać wymogi  Dyrektywy 93/42/EWG i 

2009/23/WE o wyrobach medycznych 
Tak  

36 
Legalizacja według standardów medycznych min. 24 

miesiące 
Tak  

37 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

38 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

 

 

 

Pozycja 4 

MIARKA DO POMIARU OBWODU GŁOWY NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT  30 SZT. 

Informacje ogólne 

1 Producent/ dostawca Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji  2014 Tak  



Warunki gwarancji i serwisu 

 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 

24miesiące  
 

6 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

TAK (podać 

dane 

adresowe) 

 

7 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

8 
Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji 

urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

9 Zakres pomiaru min. 5-59 cm Tak  

10 Podziałka: 1 mm Tak  

11 Nierozciągliwy teflonowy materiał syntetyczny Tak  

12 
Praktyczne 2 podajniki  zapewniające bezpieczne 

przechowywanie 15 taśm 

Tak 
 

Pozostałe wymagania 

 

13 

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  

14 Certyfikat CE – dołączyć do oferty Tak  

15 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

16 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 


