
Załącznik nr 2 do SIWZ  

     

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność 

Zamawiającego sprzętu medycznego w ramach 8 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 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. Termin dostawy 8 tygodni 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 MEDYCZNY 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 rok 2014 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 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak, podać  

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 1 sztukę instrukcji obsługi w 

języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

13 Maksymalny przepływ 28 L / min Tak  

14 Maksymalne podciśnienie - 82 kpa Tak  

15 Czas pracy: praca ciągła Tak  

16 
Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu 

iglicowego 
Tak  

17 
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym 

ssaniem w pokrywie butli 
Tak  

19 
Filtr antybakteryjny hydrofobowy  - 1 szt./ssak w 

zestawie 
Tak  

20 

Zbiornik z poliwęglanu o pojemności  2 litra 

wielorazowy na wydzielinę autoklawowalne, 

przystosowane do użycia jednorazowych wkładów 

Tak  

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

22 Zasilanie 230 V 50/60 Hz Tak  

23 Wydajność maksymalna powietrza, min. 28 l/min   

24 
Wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, 

minimum 2 koła z hamulcami 
Tak  

25 
Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak 

przenośny 
Tak  

26 Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka 6 kg Tak, Podać  

27 
Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z 

opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody – opcja 
Tak  

28 
Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 2 lub 4 litrowe 

- opcja 

Tak 

 
 

29 Pobór mocy poniżej 180 VA Tak, Podać  

30 Głośność do 45dB Tak  

31 
Wymiary ssaka w wersji przenośnej min.370 x 160 x 

270 mm 

Tak 

 
 

Dodatkowe wyposażenie kompatybilne z proponowanym ssakiem 

32 Wózek jezdny z koszykiem do każdego ssaka Tak  

Pozostałe wymagania 

 

33 

Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone 

wydaniem świadectwa uczestnictwa 

Tak  

34 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  



35 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

 

 

 

PAKIET NR 2 

APARAT EKG SZTUK 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 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 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak, podać  

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 Elektrokardiograf 12 kanałowy Tak  

14 Praca w trybie Auto lub Manual Tak  

15 Klawiatura alfanumeryczna Tak  

16 Ekran graficzny dotykowy 7” o rozdzielczości min.  800x480 Tak, Podać  

17 
Prezentacja na ekranie przebiegów z 3,6 oraz 12 

odprowadzeń EKG 

Tak 
 

18 Wydruk w trybie 3,6 lub 12 kanałów Tak  

19 Czułość  2,5/5/10/20 mm/mV Tak  

20 Prędkość zapisu  5 do 50 mm/s Tak  



21 Baza pacjentów i badań Tak  

22 Wewnętrzna pamięć min. 1000 badań Tak, Podać  

23 
Ciągły pomiar częstotliwości akcji serca (HR) i jego 

prezentacja na wyświetlaczu 

Tak 
 

24 Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń Tak  

25 
Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń 

pochodzenia mięśniowego 

Tak 
 

26 
Cyfrowy filtr pływania izolinii Tak  

 

27 
Interfejs komunikacyjny USB oraz interfejs komunikacyjny 

LAN 

Tak 
 

28 
Zasilanie sieciowo-akumulatorowe Tak 

 

29 
Menu wyświetlane na ekranie Tak 

 

30 
Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania Tak 

 

31 
Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń  Tak 

 

32 
Detekcja stymulatora serca Tak 

 

33 
Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna od każdego 

kanału 

Tak 
 

34 
Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu Tak 

 

35 
Wymiary aparatu  max.258x199x50 mm Tak, Podać 

 

36 
Kabel EKG  Tak 

 

37 
Standardowe akcesoria Elektrody klipsowe 4szt, Elektrody 

przyssawkowe 6szt 

Tak 
 

38 Żel EKG szt.1 Tak  

39 Papier EKG -1 rolka Tak  

40 Kabel zasilający Tak  

41 Kabel ethernetowy Tak  

42 Waga aparatu  <1,3 kg Tak, Podać  

Dodatkowe wyposażenie 

43 Wózek jezdny kompatybilny z w/w aparatem EKG Tak  

44 
Akcesoria pediatryczne Elektrody klipsowe dziecięce 4szt, 

Elektrody blaszkowe małe 6szt, Pas piersiowy mały 1szt 

Tak 
 

Pozostałe wymagania 

 

45 

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  

46 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

47 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 



 

 

PAKIET NR 3 poz. 1 

KARDIOMONITOR z drukarką 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 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 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak, podać  

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 5 kg  

Tak, Podać 

masę 
 

14 
Kardiomonitor wyposażony w ergonomiczne uchwyt, służący 

do przenoszenia 

Tak 
 

15 

Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą 

TFT, o przekątnej ekranu min10 cali. 

Tak, Podać 

przekątną i 

rozdzielczość 

 

 

16 Zasilanie sieciowo-akumulatorowe Tak  

17 Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora Tak  

18 
Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 7 różnych 

krzywych dynamicznych. 

Tak 
 

19 
Możliwość wyboru liczby oraz typu prezentowanych na 

ekranie krzywych dynamicznych 

Tak 
 

20 
Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów 

wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Min 10 parametrów. 

Tak, Podać 
 

21 
Tryb podglądu na ekranie powiększonych wartości 

numerycznych w raz z krzywą EKG 

Tak 
 



22 Tryb podglądu OxyCRG Tak  

23 Funkcja kalkulacji leków Tak  

24 
Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego 

monitoringu. 

Tak 
 

25 
Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: 

Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów.  

Tak, Podać 
 

26 
Pamięć min 720 s wszystkich krzywych dynamicznych z 

możliwością przeglądania przebiegów 

Tak  
 

27 Pamięć min 96 godzin trendów tabelarycznych i graficznych Tak  

28 Przenoszenia danych poprzez pamięć USB Tak  

29 

Pomiar i monitorowanie następujących parametrów:  

a) EKG;  

b) Respiracja;  

c) Saturacja (Spo2); 

d)Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną  

e)Temperatura 

Tak 

 

30 
Monitorowanie pacjentów w różnych grupach wiekowych 

niemowlęta /dzieci/ pacjenci dorośli 

Tak 
 

31 
Możliwość podłączenia przez zamawiającego modułu 

kapnografii   

Tak 
 

Monitorowanie EKG 

32 Możliwość prezentacji na ekranie min 2 kanałów EKG Tak  

33 Kabel EKG 3 i 5  odprowadzeniowy Tak  

34 Tryb podglądu 7 odprowadzeń EKG Tak  

35 Zakres częstości rytmu serca: minimum 15 ÷300 bpm. Tak  

36 Możliwość stosowania kabla  3 lub 5 przewodowego Tak  

37 
Co najmniej 4 prędkości kreślenia: 6,25 mm/s,12,5 mm/s; 25 

mm/s; 50 mm/s. 

Tak podać 
 

38 
Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej 

EKG. 

Tak 
 

39 Możliwość wyboru czułość co najmniej 6 poziomów Tak  

40 Pomiar ST Tak  

41 Sygnalizacja braku połączenia elektrod. Tak  

42 Analiza arytmii Tak  

43 Prezentacja liczby pobudzeń komorowych na minutę Tak  

44 
Standardowe akcesoria Elektrody klipsowe 4szt, Elektrody 

przyssawkowe 6szt 

Tak 
 

45 
Akcesoria pediatryczne Elektrody klipsowe dziecięce 4szt, 

Elektrody blaszkowe małe 6szt, Pas piersiowy mały 1szt 

Tak 
 

Monitorowanie Respiracji 

46 Impedancyjna metoda pomiaru. Tak  

47 Zakres pomiaru: minimum 0÷150oddechów/min.  Tak, Podać  

48 Alarm bezdechu Tak  

Monitorowanie Saturacji 



49 Zakres pomiaru saturacji: 1÷100% Tak  

50 Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 25÷300/min. Tak, Podać  

51 
Funkcja zmiany tonu w zależności od wartości SPO2 (Pitch 

tone) 

Tak 
 

52 
Możliwość stosowania czujników wielorazowego i 

jednorazowego użytku. 

Tak 
 

53 Standardowy czujnik dla dorosłych Tak  

54 Czujnik pediatryczny typu Y Tak  

Monitorowanie ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) 

55 Oscylometryczna metoda pomiaru. Tak  

56 Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 40÷270 mmHg. Tak, Podać  

57 Automatyczny i ręczny tryb pomiaru Tak  

58 
Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co 

najmniej 1÷480 minut.  

Tak, Podać 
 

59 Mankiet dla dorosłych Tak  

60 Mankiet pediatryczny Tak  

61 Mankiet neonatalny Tak  

Monitorowanie temperatury 

62 Minimum 2 kanały pomiaru temperatury Tak  

63 Zakres pomiarowy: co najmniej 0÷50˚C. Tak, Podać  

64 
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.  Tak, Podać 

 

Komunikacja 

65 Wbudowany port USB Tak  

66 Możliwość pracy w sieci Tak  

67 Wbudowane gniazdo RJ45 Tak  

68 Dwukierunkowa komunikacja z centralą Tak  

69 
Drukarka termiczna wbudowana w kardiomonitor szt. 1, 

szerokość zapisu do 50 mm. 

Tak podać 
 

Alarmy 

70 Alarmy akustyczne i wizualne Tak  

71 
Prezentacja na ekranie granic alarmowych mierzonych 

parametrów 

Tak 
 

72 Alarmy techniczne i fizjologiczne Tak  

73 Min 3 poziomowy system alarmów Tak  

74 
Zmiana granic alarmowych w zależności od grupy wiekowej 

pacjenta 

Tak 
 

75 
Możliwość zmiany granic alarmowych dla wszystkich 

mierzonych parametrów. 

Tak 
 

Pozostałe wymagania 

 



76 

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  

77 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

78 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak 

 

 

 

PAKIET NR 3 poz. 2 

KARDIOMONITOR z kapnografią 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 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 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak, podać  

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 5 kg. 

Tak, Podać 

masę 
 

14 
Kardiomonitor wyposażony w ergonomiczne uchwyt, służący 

do przenoszenia 

Tak 
 

15 

Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą 

TFT, o przekątnej ekranu min10 cali,  

. 

Tak Podać 

przekątną 

ekranu i 

rozdzielczość 

 

16 Zasilanie sieciowo-akumulatorowe Tak  

17 Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora Tak  



18 
Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 7 różnych 

krzywych dynamicznych. 

Tak 
 

19 
Możliwość wyboru liczby oraz typu prezentowanych na 

ekranie krzywych dynamicznych 

Tak 
 

20 
Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów 

wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Min 10 parametrów. 

Tak, Podać 
 

21 
Tryb podglądu na ekranie powiększonych wartości 

numerycznych w raz z krzywą EKG 

Tak 
 

22 Tryb podglądu OxyCRG Tak  

23 Funkcja kalkulacji leków Tak  

24 
Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego 

monitoringu. 

Tak 
 

25 

Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: 

Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów.  

 

Tak podać 

 

26 
Pamięć min 720 s wszystkich krzywych dynamicznych z 

możliwością przeglądania przebiegów 

Tak  
 

27 Pamięć min 96 godzin trendów tabelarycznych i graficznych Tak  

28 Przenoszenia danych poprzez pamięć USB Tak  

29 

Pomiar i monitorowanie następujących parametrów:  

a) EKG;  

b) Respiracja;  

c) Saturacja (Spo2); 

d)Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną  

e)Temperatura 

Tak 

 

30 
Monitorowanie pacjentów w różnych grupach wiekowych 

niemowlęta /dzieci/ pacjenci dorośli 

Tak 
 

Monitorowanie EKG 

31 Możliwość prezentacji na ekranie min 2 kanałów EKG Tak  

32 Kabel EKG 3 odprowadzeniowy Tak  

33 Tryb podglądu 7 odprowadzeń EKG Tak  

36 Zakres częstości rytmu serca: minimum 15 ÷300 bpm. Tak  

37 Możliwość stosowania kabla  3 lub 5 przewodowego Tak  

38 
Co najmniej 4 prędkości kreślenia: 6,25 mm/s,12,5 mm/s; 25 

mm/s; 50 mm/s. 

Tak 
 

39 
Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej 

EKG. 

Tak 
 

40 Możliwość wyboru czułość co najmniej 6 poziomów Tak  

41 Pomiar ST Tak  

42 Sygnalizacja braku połączenia elektrod. Tak  

43 Analiza arytmii Tak  

44 Prezentacja liczby pobudzeń komorowych na minutę Tak  

45 
Standardowe akcesoria Elektrody klipsowe 4szt, Elektrody 

przyssawkowe 6szt 

Tak 
 

46 
Akcesoria pediatryczne Elektrody klipsowe dziecięce 4szt, 

Elektrody blaszkowe małe 6szt, Pas piersiowy mały 1szt 

Tak 
 

Monitorowanie Respiracji 



47 Impedancyjna metoda pomiaru. Tak  

48 Zakres pomiaru: minimum 0÷150oddechów/min.  Tak, Podać  

49 Alarm bezdechu Tak  

Monitorowanie Saturacji 

50 Zakres pomiaru saturacji: 1÷100% Tak  

51 Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 25÷300/min. Tak, Podać  

52 
Funkcja zmiany tonu w zależności od wartości SPO2 (Pitch 

tone) 

Tak 
 

53 
Możliwość stosowania czujników wielorazowego i 

jednorazowego użytku. 

Tak 
 

54 Standardowy czujnik dla dorosłych Tak  

55 Czujnik pediatryczny typu Y Tak  

Monitorowanie ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) 

56 Oscylometryczna metoda pomiaru. Tak  

57 
Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 40÷270 mmHg. Tak, Podać 

 

58 
Automatyczny i ręczny tryb pomiaru Tak 

 

59 
Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co 

najmniej 1÷480 minut.  

Tak, Podać 
 

60 Mankiet dla dorosłych Tak  

61 Mankiet pediatryczny Tak  

62 Mankiet neonatalny Tak  

Monitorowanie temperatury 

63 Minimum 2 kanały pomiaru temperatury Tak  

64 Zakres pomiarowy: co najmniej 0÷50˚C. Tak  

65 
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.  Tak, Podać 

 

Kapnografia 

66 Pomiar w strumieniu bocznym Tak  

67 Pomiar EtCO2, InsCO2, AWRR Tak  

68 Alarm bezdechu Tak  

69 Alarmy techniczne i medyczne Tak  

Komunikacja 

70 Wbudowany port USB Tak  

71 Możliwość pracy w sieci Tak  

72 Wbudowane gniazdo RJ45 Tak  

73 Dwukierunkowa komunikacja z centralą Tak  

Alarmy 



74 Alarmy akustyczne i wizualne Tak  

75 
Prezentacja na ekranie granic alarmowych mierzonych 

parametrów 

Tak 
 

76 Alarmy techniczne i fizjologiczne Tak  

77 Min 3 poziomowy system alarmów Tak  

78 
Zmiana granic alarmowych w zależności od grupy wiekowej 

pacjenta 

Tak 
 

79 
Możliwość zmiany granic alarmowych dla wszystkich 

mierzonych parametrów. 

Tak 
 

Pozostałe wymagania 

 

80 

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  

81 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

82 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 

 

 

 

 



PAKIET NR 4 poz. 1 

POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA szt.4 

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  rok 2014 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

5.  Okres gwarancji [miesiące] Min 24 miesięcy  

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.  Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak, podać  

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 1 

sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

13.  
Zasilanie akumulatorowe wraz z dostawą 

akumulatora 
Tak  

14.  
Czas przy zasilaniu akumulatorowym min. 20 

godz. przy przepływie 5ml/h 
Tak  

15.  
Szybkość dozowania 0,1 ml/h - 1800 ml/h, 

programowana co 0,1 ml 
Tak  

16.  Dokładność dozowania +/-2% Tak  

17.  
Szybkość w trybie KVO min. 0,1- 0,5 ml/h, co 

0,1 ml  
Tak  

18.  
Programowana objętość infuzji w zakresie 

min. 0,1 do 999 ml 
Tak  

19.  

Współpraca ze strzykawkami wielu 

producentów krajowych i zagranicznych (min 

5) – podać nazwy producentów strzykawek 

Tak, podać  

20.  
Współpraca ze strzykawkami w rozmiarach 

10,20,30,50,60 ml 
Tak  



21.  
Ustawianie wartości ciśnienia okluzji min 6 

progów 
Tak, podać  

22.  
Możliwość zmiany prędkości podaży bez 

konieczności zatrzymania pompy 
Tak  

23.  
Programowanie: prędkości, prędkości i 

objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu 
Tak  

24.  
Wyświetlanie nazw  min 30 leków 

(możliwość wymiany wszystkich nazw leków) 
Tak  

25.  

Możliwość zaprogramowania profili podaży 

powiązanych z nazwami określonego leku 

(min 3 profile) 

Tak  

26.  

Możliwość programowania pompy w różnych 

jednostkach: objętości, masy oraz z 

uwzględnieniem  

masy ciała pacjenta 

Tak, podać  

27.  Zasilanie sieciowe 100-240 V; 50/60 Hz Tak  

28.  Zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie Tak  

29.  
Czytelny wyświetlacz z tylnym 

podświetleniem 
Tak  

30.  Port komunikacyjny RS-232 Tak  

31.  Masa (z akumulatorem) max do 3 kg Tak, podać  

32.  Zintegrowany uchwyt do przenoszenia Tak  

33.  
Zintegrowany uchwyt do mocowania pompy  

do rur pionowych 
Tak  

34.  
Klasa ochronności I lub II – zgodnie z 

CE/MPG 
Tak,  podać  

35.  Stopień ochrony min BF Tak, podać  

36.  Wszystkie komunikaty w języku polskim Tak  

37.  Klawiatura numeryczna, blokada klawiatury Tak  

38.  

Alarmy: okluzji, brak przepływu, brak 

zasilania , 

rozładowania się baterii, bliskiego końca 

infuzji, 

źle zamocowanej strzykawki, KVO, błąd 

wewnętrzny 

Tak  

39.  Regulacja głośności alarmu 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 

Tak  



 

 

PAKIET NR 4 poz.2 

STATYW MEDYCZNY SZT. 3 

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 5 lat Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w okresie 

gwarancji  co najmniej 1 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 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak,podać  

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 1 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim 
Tak  

Opis parametrów 

13 
Pięcioramienna podstawa jezdna o średnicy 60 cm, z blokadą 

na dwa kółka wykonane z szarego tworzywa 

Tak 
 

14 
Rura długa o średnicy 2,5 cm do statywu o wysokości min. 

195 cm 

Tak 
 

personel medyczny. 

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  



15 
Czteroramienny uchwyt do mocowania tworzywowych 

pojemników z płynami infuzyjnymi 

Tak 
 

16 Prowadnica rury Tak  

17 
Listwa przyłączeniowa zawierająca 6 gniazd sieciowych i 

centralny wyłącznik 

Tak 
 

Pozostałe wymagania 

 

18 

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  

19 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

20 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz 

inne koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 

 

 

 

PAKIET NR 5 

KAPNOGRAF 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 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 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak, podać  



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 
Rozbudowa monitora COMPACT 9 o pomiar kapnografii (w 

strumieniu bocznym). 

Tak, opisać 
 

14 Zakres pomiaru : 0-150 mmHg Tak, podać  

15 

Dokładność: 

0-40mmHg ±2 mmHg, 

41-70mmHg ±5% odczytu 

71-100mmHg ±8% odczytu, 

101-150mmHg ±10% odczytu 

Tak, podać 

 

16 Częstość oddechu: 2-150 odd./min. Tak, podać  

17 Dokładność pomiaru: ±1 oddech na minutę Tak, podać  

18 
Linia próbkująca do pomiaru w strumieniu bocznym TAK 

1 kpl. 
 

19 
Autoryzacja producenta rozbudowywanego monitora TAK, 

Załączyć 
 

Pozostałe wymagania 

 

20 

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  

21 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

22 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz 

inne koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 

PAKIET NR 6 poz. 1 

CIŚNIENIOMIERZ ELEKTRYCZNY SZT. 4 

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 

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 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak ,Podać  

11 
Wraz z dostawą komplet  instrukcji obsługi w języku 

polskim 
Tak  

Opis parametrów 

12 
Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-

180 uderzeń/min. 
Tak  

13 Dokładność: ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 5%  Tak  

14 Wyświetlacz graficzny Tak  

15 Metoda pomiarowa: oscylometryczna Tak  

16 Pamięć:100 pomiarów z datą i godziną Tak  

17 
Wypuszczanie powietrza automatyczne przez 

sterowany zawór spustowy Tak  

18 Zasilanie bateryjne 4 baterie alkaliczne typu  AA Tak  

19 Czas pracy baterii ok. 1000 pomiarów Tak  

20 Waga około 380 g Tak  

21 Wymiary  Tak, Podać  

22 Mankiet w zestawie Tak  

23 Komplet baterii alkalicznych Tak  

24 Etui Tak  

Dodatkowe wyposażenie: 

25 Mankiet kompatybilny z urządzeniem rozmiar 12-22 Tak  

26 
Mankiet kompatybilny z urządzeniem rozmiar 22-32 

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  



 

 

 

PAKIET NR 6 poz. 2 

PULSOKSYMETR NAPALCOWY SZT. 2 

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 5 lat Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w okresie 

gwarancji  co najmniej 1 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 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak, podać  

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 1egzempklarz  instrukcji obsługi w języku 

polskim dla każdego aparatu 

Tak  

Opis parametrów 

Zasilanie 

13 Zasilanie bateryjne  baterie typu AAA Tak  

Mierzone parametry 

14 Saturacja spo2 Tak  

Zakres mierzonych parametrów 

15 Zakres pomiaru SpO2 min 35-99% Tak, Podać  

16 Zakres pomiaru puls min. 30- 250  bpm Tak, Podać  

Inne 

17 Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości min. 160x64 piksele  Tak, Podać  

18 Wymiary max. 58x32x34 mm Tak   



Pozostałe wymagania 

 

19 

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  

20 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, 

wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie 

po stronie wykonawcy 

Tak  

21 
Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne 

koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji 
Tak  

 

 

 

 

PAKIET NR 6 poz. 3 

INHALATOR DYSZOWY szt. 10 

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 5 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 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak,podać  

11 
Wraz z dostawą 1egz  instrukcji obsługi w języku 

polskim do każdego inhalatora 
Tak  

Opis parametrów 

12 
Przeznaczony  do zabiegów inhalacyjnych aerozolem 

wytwarzanym z ciekłych środków czynnych. 
Tak  

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

14 
System zaworków wdechowo-wydechowych 

automatycznie uruchamianych w procesie oddychania 
Tak  



 

 

PAKIET NR 7 

RESPIRATOR 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  

15 System antywylewowy – inhalacja leżącego pacjenta Tak  

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

17 Przeznaczony do pracy ciągłej Tak  

18 Zasilanie 230V/50Hz Tak  

19 Waga: max 2,1 kg Tak, Podać  

20 Wymiary min.200x300x100mm Tak  

21 Wydajność sprężarki (bez obciążenia) min. 10 l/min Tak, Podać  

22 Pojemność zbiornika głowicy min. 2- 8 ml Tak, Podać  

23 Zasilanie z sieci prądu zmiennego min.  230 V, 50 Hz Tak   

24 Max. Pobór mocy 140 VA Tak  

Wyposażenie 

25 Przewód doprowadzający powietrze Tak  

26 
Głowica rozpylająca 

Tak  

27 Zaworek oszczędzający lek Tak  

28 Maska dla dorosłych Tak  

29 Maska dla dziecka Tak  

30 Ustnik Tak  

31 Filtr powietrza Tak  

32 Końcówka nosowa do ustnika Tak  

Pozostałe wymagania 

 

33 

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  

34 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

35 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  



3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji rok 2014 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 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak, podać  

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 
Respirator do terapii niewydolności oddechowej 

różnego pochodzenia 
Tak  

14 
Respirator dla pacjentów noworodków, niemowlęta i 

dzieci do 50 kg 
Tak  

15 
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła gazu o 

ciśnieniu min. 2,5 do 4,0 bar   
Tak  

16 
Zasilanie w tlen z centralnego źródła gazu o ciśnieniu 

min. 2,5 do 4,0 bar   
Tak  

17 Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, Tak, podać  

18 
Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na 

minimum 1,5 godziny pracy. 
Tak  

Tryby wentylacji i funkcje 

19 
Tryb wentylacji kontrolowanej z ograniczeniem 

ciśnienia 
Tak  

    

20 Fala oddechowa min. trójkąt, prostokąt Tak  

21 Wentylacja typu SIMV Tak  

22 CPAP+ backup ventilation Tak  

23 Oddech wyzwalany ręcznie Tak  

Parametry nastawialne 

24 Częstość oddechów min od 4 do 150 odd./min Tak, podać  



25 Przepływ od 2 do 32 l/min. Tak, podać  

26 Czas wdechu min. od 0,1do 3,0 sek. 
Tak, podać 

 
 

27 
Stosunek wdechu do wydechu  I : E w zakresie min. od 

4:1 do 1:10 
Tak, podać  

28 
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane 

płynnie w zakresie od 21 – 100% 
Tak  

29 Ciśnienie wdechowe min. od 5 do 70 cmH2O 
Tak 

 
 

30 PEEP min. od 0 do 20 cmH2O Tak  

Pomiary parametrów wentylacji 

31 CPAP min. od 0 do 20 cmH2O Tak  

32 

Wyświetlacz LCD do prezentacji parametrów 

wentylacji oraz komunikatów, obsługa wszystkich 

parametrów przez pokrętło nawigacyjne i przyciski 

funkcyjne. 

Nie dopuszcza się obsługi przez ekran 

dotykowy. 

Tak  

33 
Prezentacja  ciśnienia chwilowego oraz wdechowego 

ciśnienia szczytowego 
Tak  

34 
Ciągły pomiar ciśnienia w układzie oddechowym 

pacjenta 
Tak  

35 Całkowita częstość oddychania nastawiona i zmierzona. Tak  

36 Średnie ciśnienie w układzie oddechowym Tak  

37 Stosunek wdech/wydech I:E liczone Tak  

38 Ciśnienie PEEP Tak  

Alarmy 

39 Braku zasilania w energię elektryczną Tak  

40 Rozładowania baterii Tak  

41 Niskiego ciśnienia tlenu Tak  

42 Niskiego ciśnienia powietrza Tak  

43 Wysokiego ciśnienia wdechowego Tak  

44 Niskiego ciśnienia wdechowego Tak  

45 Niskiego ciśnienia PEEP Tak  

46 Wysokiej częstości oddechów Tak  

47 Bezdechu Tak  

48 Alarm techniczny Tak  

49 Opóźnienie alarmu min. od 3 do 15 sek. Tak. podać  

Wyposażenie 

50 
Respirator na wózku z blokadą kół  i koszem na 

akcesoria 
Tak  

51 

Nawilżacz termiczny z uchwytem  

z automatyczną kontrolą temperatury i podgrzewaniem 

układu pacjenta z kopułką dla dzieci 

Tak  



52 

Kompletny układ oddechowy wielorazowy 

podgrzewany na wdechu z pułapką wodną na wydechu 

dla dzieci 

Tak  

Pozostałe wymagania 

 

53 

Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone 

wydaniem świadectwa uczestnictwa 

Tak  

54 Certyfikat CE Tak  

55 
Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający 

w/w parametry 
Tak  

56 

Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

57 

Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

 

 

PAKIET NR 8 

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SZT.7 

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 
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) 
 

10 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, 

poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 

11 Dokumentacja techniczna dla zamawiającego Tak  

13 
Wraz z dostawą komplet  instrukcji obsługi w języku 

polskim 
Tak  

Opis parametrów 



 

14 

Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej 

lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia 

mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV 

Tak  

15 

Wymiary szafki: 

Wymiary blatu głównego: 500 x 400 mm, (+/- 30 mm) 

Wysokość: 850 mm, (+/-30 mm) 

Szerokość: 500 mm, (+/-30 mm) 

Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) 

Tak, podać  

16 
Blat główny wykonany z płyty HPL odpornej na 

wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV 
Tak  

17 

Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem 

proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, 

chemiczne i promieniowanie UV 

Tak  

18 

Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie 

umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony 

łóżka 

Tak  

19 
Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi 

wkładami z tworzywa Tak  

20 
Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, 

poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo 
Tak  

21 
Koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, 

niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
Tak  

22 Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji Tak  

23 Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający Tak  

24 
Kolor drzwi i fronty szuflad dopasowane do kolorystyki 

wypełnień szczytów przy łóżkach 
Tak  

25 
Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym 

całkowitym wysunięciem 
Tak  

26 
W bocznej części tworzywowy wkład na butelki o 

pojemności ok. 1,5l 
Tak  

27 Kolor: turkus  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 Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE Tak  


