
 

Strona 1 z 58 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ                      (pakiet/część nr 1) 
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 

Przedmiot: Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczaszowa, przejezdna, sztuk 3. 
 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Lampa zabiegowa statywowa, umieszczona na mobilnej 
podstawie z czterema kółkami umożliwiającymi blokadę. 

TAK  

3.  

Oprawa oświetleniowa mocowana na ramieniu uchylnym i 
obrotowym dł. min. 80 cm oraz obejmie zapewniającej 
wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu w dwóch 
płaszczyznach o kąt min. 180°. 

TAK PODAĆ  

4.  
Wysokość statywu min. 180 cm; statyw z uchwytem do 
przemieszczania lampy. 

TAK PODAĆ  

5.  
Zakres przemieszczania oprawy w płaszczyźnie pionowej min. 
90 cm. 

TAK PODAĆ  

6.  
Oprawa o konstrukcji monolitycznej, jednorodnej, zwartej 
budowie, łatwej do utrzymania w czystości, wyposażona w 
wymienny uchwyt (tzw. czysty) do przemieszczania oprawy. 

TAK  

7.  
Oprawa oświetleniowa wykorzystujące technologie diod 
świecących LED. Oprawa oświetleniowa wyłącznie z LED-ami 
emitujące światło białe. 

TAK  

8.  Matryca diodowa złożona max. z 30 diod. TAK PODAĆ  

9.  Średnica oprawy 28 cm (±1 cm) TAK PODAĆ  

10.  Natężenie oświetlenia min. 60 kLux / 1 m. TAK PODAĆ  

11.  
Elektroniczna regulacja średnicy pola oświetlanego w zakresie 
16 - 25 cm (±2 cm) za pomocą sterownika umieszczonego 
obok czaszy lampy. 

TAK PODAĆ  

12.  Współczynnik odwzorowania barw min. Ra 96. TAK PODAĆ  

13.  Współczynnik CRI min. 97. TAK PODAĆ  

14.  
Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3600 K 
do 5 000 K regulacja za pomocą sterownika umieszczonego 
obok czaszy lampy. 

TAK PODAĆ  

15.  
Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy 
niż 1,0 stopień C. 

TAK  

16.  
Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 
30 do 100 %, za pomocą sterownika umieszczonego obok 
czaszy lampy. 

TAK PODAĆ  

17.  
Oprawa wyposażona we włącznik zasilania za pomocą 
sterownika umieszczonego obok czaszy lampy. 

TAK  

18.  Żywotność układu świetlnego min. 60 000 h. TAK PODAĆ  

19.  
Wielorazowe wymienne uchwyty do przemieszczania oprawy, 
min. 2/oprawę. 

TAK PODAĆ  

20.  
Zasilanie lampy przez załączony przewód zakończony wtyczką 
kompatybilną z gniazdkami elektrycznymi 230V AC, bez 
pośrednictwa zasilacza zewnętrznego. 

TAK  

21.  
Szczelna oprawa oświetleniowa zapewniające możliwość 
łatwej dezynfekcji lamp – klasa ochrony min. IP=54. 

TAK PODAĆ  

22.  Pobór mocy max. 32 W. TAK PODAĆ  

23.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

Wymagania dodatkowe dla Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczaszowa, przejezdna 

24.  
Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK  
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25.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

26.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

27.  
Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej 
protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

TAK  

28.  
Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK  

29.  
Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail.  

TAK  

30.  

Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK  

 
 
 

Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 
podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Leżanka, sztuk 2. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  

Producent:  

Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 

…………… 

……………. 

……………. 

2.  Leżanka do badań z leżem dwusegmentowym TAK  

3.  
Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. +/- 40° za 

pomocą mechanizmu zapadkowego 
TAK PODAĆ  

4.  
Konstrukcja kozetki wykonana z kształtowników stalowych, 

pokrytych lakierem proszkowym 
TAK   

5.  
Leże kozetki pokryte tapicerką, odporną na działanie środków 

dezynfekcyjnych, łatwo zmywalna 
TAK   

6.  

Parametry techniczne: 

 wysokość całkowita 500 mm (± 20mm) 

 długość całkowita 1860 mm (± 20mm) 

 szerokość całkowita 550 mm (± 20mm) 

TAK PODAĆ  

7.  
Wyposażenie: 

 uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego 
TAK   

8.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 

(ZAŁĄCZYĆ) 
 

 
 

Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 
podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Łóżko pacjenta, sztuk 87. 
 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. 
Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących 
funkcjami łóżka. 

TAK  

3.  
Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 
punktach, gwarantująca stabilność leża. 

TAK PODAĆ  

4.  
Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem 
nie mniej niż 140 mm 

TAK PODAĆ  

5.  

Wymiary zewnętrzne łóżka: 

 Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm)  

 Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi 
barierkami max 990 mm (wymiar leża 870x2000) 

TAK PODAĆ  

6.  
Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty 
ruchome  

TAK PODAĆ  

7.  Zasilanie elektryczne  220/230 V TAK  

8.  

Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. 
Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego 
wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy 
dostawie produktu. 

TAK  

9.  

Elektryczne regulacje: 

 segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) z optycznym 
wskaźnikiem kąta przechyłu, 

 segment uda 0-45° (± 5°), 

 kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 3°), 

 kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-18° (± 2°), 

 regulacja segmentu podudzia  

 regulacja ręczna mechanizmem zapadkowym. 

TAK PODAĆ  

10.  
Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 
350 do 840 mm (± 30 mm) 

TAK PODAĆ  

11.  

Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością 
blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot 
wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną 
każdorazowo przy zmianie pozycji leża  

TAK  

12.  

Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w 
półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w 
podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym 
uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady 
poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony 
w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, 
wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za 
pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, 
egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego.  

TAK  

13.  

Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego  
szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod 
leżem, oznaczona kolorem. 
Autokontur segmentu oparcia pleców. 
Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed 
zsuwaniem pacjenta. 

TAK  

14.  

Leże wypełnione płytami z polipropylenu lub HPL 
odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków 
dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez 
użycia narzędzi. 

TAK  

15.  

Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka 
podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania 
sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie 
akumulatora. 

TAK  

16.  Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm TAK PODAĆ  
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Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany (opisać) 

17.  

Szczyty łóżka metalowe lakierowane łatwo demontowane, z 
możliwością wyboru kolorystycznej wstawki (min. 6 
kolorów, w tym żółty, niebieski, zielony), odporną na 
działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne oraz promieniowanie UV. 

TAK  

18.  Barierki na całej długości leża lakierowane proszkowo TAK  

19.  
Wysuwana półka do odkładania pościeli, niewystająca poza 
obrys ramy łóżka 

TAK  

20.  
Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka 
uchwytów na worki urologiczne.   

TAK  

21.  W narożnikach leża 4 krążki odbojowe ochronne  TAK  

22.  

Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty 
materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące 
się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu 
urazów kończyn.  

TAK  

23.  
Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o 
średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą 
kierunkową. 

TAK PODAĆ  

24.  Bezpieczne obciążenie min. 230 kg  TAK PODAĆ  

25.  
Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z 
uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość 
zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) 

TAK  

26.  
Możliwość wyboru kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym 
kolor szary. 

TAK PODAĆ  

27.  

Elementy wyposażenia łóżek: 
- Materac w pokrowcu, przeciwodleżynowy, pasywny, 
grubość min. 12 cm.  
- Wysięgnik z uchwytem ręki  
- Tablet do serwowania potraw 
- Wieszak kroplówki  
- Materac przeciwodleżynowy prostokomorowy z pompą: 
komory z medycznego pcv w osłonie nylonu min. 11,5 cm 
wysokości, wymiary dostosowane do leża łóżka, min. 18 
wymiennych komór poprzecznych, min. 2 główne 
tryby (pracy ciągły, zmienny lub statyczny), wyłogi 
stabilizujące materac, CPR - zawór reanimacyjny, nylonowy 
pokrowiec półprzepuszczalny mocowany nitami 
skuteczność medyczna min. 130 kg, wytrzymałość 
mechaniczna min. 160 kg, zakres ciśnienia pompy min. od 
70 do 130 mmHg, pokrętło płynnej regulacji zakresu 
ciśnienia, wydajność min. 7 l/min., cykl 12 minutowy 
aluminiowy, cichy silnik ≤ 20 dB, zaczepy do zawieszenia na 
łóżku, podświetlany włącznik, wymiary: 290 x 150 x 950 mm 
(±20 mm), ciężar pompy: max 1,5 kg 
- Poduszka 700x800 mm, wypełnienie kulki silikonowe, 
poszycie mikrofibra pikowana z włókniną - 1 szt. 
- Kołdra 1600x2000 mm, wypełnienie włókno silikonowe, 
poszycie mikrofibra, waga max. 1,2 kg. - 1 szt. 
- Koc 1600x2000 mm, wykonany z akrylu o gramaturze nie 
mniej niż 500g/m2 - 1 szt. 
- Bielizna pościelowa, biała, z wtkanym w strukturę tkaniny 
na całej długości, trwałym napisem - ZOL SPZOZ M-c. 
Wykonana z tkaniny bawelniano-poliestrowej o gramaturze 
160g/m2 +/- 5g/m2, zawierającej 50% bawełny i 50% 
poliestru. Tkanina zawierająca w strukturze przędzy 
nanocząsteczki srebra zapewniające bakteriostatyczność, co 
jest potwierdzone certyfikatem spełnienia normy PN EN ISO 
20743 dla wyrobów włókienniczych w zakresie wyznaczania 
aktywności antybakteryjnej. Powłoka 200 x 160 cm, 
powłoczka 80 x 70 cm, prześcieradło 240 x 160 cm,  podkład 
160 x 90 cm, Pościel medyczna zarejestrowana w Urzędzie 
Rejestracji Wyrobów Medycznych w klasie I nie sterylnej- 2 
komplety na każde łóżko 

TAK PODAĆ  

28.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 
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Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany (opisać) 

Wymagania dodatkowe dla Łóżko pacjenta: 

29.  
Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK  

30.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

31.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

32.  

Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji 
potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania 
urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy 
personelu. 

TAK  

33.  
Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK  

34.  
Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail.  

TAK  

35.  

Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK  

 
 
 
 

Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 
podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali 
kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów 
plastikowych. 

TAK PODAĆ  

3.  
Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z 
jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu. 

TAK   

4.  

Wymiary urządzenia: 
Wysokość: 1650 mm (± 20 mm) 
Szerokość: 550 mm (± 20 mm) 
Głębokość: 500 mm (± 20 mm) 

TAK PODAĆ  

5.  
Pojemność na jeden cykl – co najmniej: 
 dwie „kaczki” lub jeden „basen” i jedna kaczka 

TAK PODAĆ  

6.  
Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na 
ergonomicznej wysokości.  

TAK   

7.  Drzwi komory otwierane i zamykane ręcznie. TAK   

8.  
System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia 
powierzchni zewnętrznych oraz co najmniej 13 dysz (w tym 
min. 9 obrotowych) gwarantujący najwyższy poziom mycia.  

TAK PODAĆ  

9.  
Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów 
grzejnych – min. 4,5 kW 

TAK PODAĆ  

10.  

Dwie pompy dozujące środki chemiczne (detergent i 
odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania 
bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu 
oddzielnie 

TAK  

11.  

Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne 
bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech 
oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, 
standardowy, intensywny 

TAK PODAĆ  

12.  
Możliwość modyfikowania programów myjących przez 
użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem 
cyfrowym. 

TAK   

13.  
Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 
93°C 

TAK   

14.  
Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu 
bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika 

TAK   

15.  Blokada drzwi podczas trwania cyklu TAK   

16.  Zabezpieczenie przed zalaniem TAK   

17.  
Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim 
(wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, 
temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) 

TAK PODAĆ  

18.  Dźwiękowa informacja o błędach i awariach TAK   

19.  Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700W TAK PODAĆ  

20.  Wydajność pompy min. 200l/min TAK PODAĆ  

21.  
Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze 
natryskowe 

TAK   

22.  Wbudowana wytwornica pary TAK   

23.  Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51 dB TAK PODAĆ  
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Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

24.  Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” TAK   

25.  Odpływ Ø 110 mm TAK   

26.  
Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc 
urządzenia <5,5 kW 

TAK PODAĆ  

27.  Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3 TAK   

28.  

Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością 
eliminacji Clostridium difficile. Załączyć dokument niezależnej, 
akredytowanej instytucji potwierdzający skuteczność procesu 
myjni wobec sporów Clostridium difficile. 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

29.  
 Certyfikat CE 

 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

Wymagania dodatkowe dla Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów 

36.  
Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK  

37.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

38.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

39.  
Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej 
protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

TAK  

40.  
Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK  

41.  
Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail.  

TAK  

42.  

Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK  

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Parawan, sztuk 3. 
 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  Parawan mobilny jednoskrzydłowy TAK  

3.  Wymiary: 1000 x 1700 mm (±20 mm) TAK PODAĆ  

4.  
Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego na kolor biały, 
wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o 
średnicy min. 50 mm, w tym min. dwa z blokadą 

TAK PODAĆ  

5.  Szerokość podstawy - 440 mm (±20 mm) TAK PODAĆ  

6.  Zasłonka wykonana z materiału z wodoodporną powłoką TAK  

7.  Kolorystyka zasłonki do wyboru z min. 6 kolorów TAK PODAĆ  

8.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

 
 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa posiadająca dwa 
niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się 
pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw); 
możliwość podawania leku z jednej strzykawki, bez użycia 
drugiej strzykawki 

TAK  

3.  Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim TAK  

4.  Klawiatura alfanumeryczna TAK  

5.  
Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów 
infuzji 

TAK  

6.  
Współpraca ze strzykawkami w rozmiarach: 5, 10, 20, 30, 50, 
60 ml 

TAK  

7.  
Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów 
krajowych i zagranicznych (minimum 5) 

TAK PODAĆ  

8.  Automatyczne rozpoznawanie strzykawek TAK  

9.  

Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 
1) 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 
2) 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 
3) 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 
4) 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 
5) 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml 

TAK PODAĆ  

10.  
Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, 
mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min 

TAK  

11.  Dokładność szybkości dozowania max. +/-3% TAK  

12.  
Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana  w dowolnym 
momencie wlewu 

TAK  

13.  

Regulowana szybkość dozowania dawki  uderzeniowej BOLUS 
(minimum) co 0,1 ml/h: 
1) do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 
2) do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 
3) do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 
4) do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 
5) do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml 

TAK PODAĆ  

14.  
Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności 
zatrzymywania pompy 

TAK  

15.  Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji TAK  

16.  Możliwość zablokowania przycisków klawiatury  TAK  

17.  Programowana objętość infuzji w zakresie 0,1 do 999,9 ml TAK  

18.  

Programowanie: 
1) prędkości,  
2) prędkości i objętości,  
3) prędkości i czasu,  
4) objętości i czasu 

TAK  

19.  Ustawianie wartości ciśnienia okluzji min. 7 programów TAK PODAĆ  

20.  Możliwość programowania nazwy oddziału TAK PODAĆ  

21.  
Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany 
wszystkich nazw leków) 

TAK PODAĆ  
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Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

22.  
Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z 
nazwami określonego leku (minimum) 16 profili 

TAK PODAĆ  

23.  
Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h 
co 0,1 ml/h 

TAK PODAĆ  

24.  Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h TAK PODAĆ  

25.  
Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min 
do 99 godzin 

TAK PODAĆ  

26.  Rejestr zdarzeń (minimum) 2000  TAK PODAĆ  

27.  
Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę 
alarmów. 

TAK PODAĆ  

28.  Regulacja głośności alarmu TAK PODAĆ  

29.  Zintegrowany uchwyt do przenoszenia. TAK  

30.  
Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, 
łóżka, stacji dokującej MD 

TAK  

31.  
Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz  (zasilacz 
wewnętrzny) 

TAK  

32.  
Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) 
1) 20h przy przepływie 5 ml/h  
2) 4h przy przepływie 100 ml/h  

TAK PODAĆ  

33.  
Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie 
podłączenia aparatu do zasilania sieciowego 

TAK  

34.  Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność  na defibrylację TAK  

35.  Port komunikacyjny np. RS-232 TAK  

36.  Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg TAK PODAĆ  

37.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

Wymagania dodatkowe dla Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa: 

38.  
Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK  

39.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

40.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

41.  
Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej 
protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

TAK  

42.  
Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK  

43.  
Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail.  

TAK  

44.  

Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK  

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot:  Przyrząd do ćwiczeń motorycznych, sztuk 3. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Uniwersalny rotor, na którym można równocześnie 
wykonywać ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z 
regulowanym oporem lub bez oporu 

TAK  

3.  
Konstrukcja stalowego szkieletu składa się z drewnianego 
siedziska, wysięgnika i podstawy TAK  

4.  
Zespolenie rotora polegające na połączeniu dwóch modułów 
(góra i dół) za pomocą łańcucha znajdującego się 
wewnątrz szkieletu. 

TAK   

5.  

Wymiary: 
długość podstawy: 110 cm (± 20mm) 
szerokość: 51 cm (± 20mm) 
długość wysięgnika: 110 cm (± 20mm) 
całkowita długość korby pedała i rączki ok.: 19,5 cm (± 20mm) 
długość korby pedała/rączki mierzona od środka otworu 
pedała/rączki do środka otworu ośki: 16 cm (± 20mm) 

TAK PODAĆ  

6.  

Wyposażenie: 

 Spinacze stóp – 1 para  

 Sandały rehabilitacyjne – 1 para  

 Rękawica (chwytak) otwarta ze skóry juchtowej – 1 szt. 

 Rękawica (chwytak) zamknięta – 1 szt. 

TAK  PODAĆ  

7.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

 
 
 
 
 

Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 
podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Respirator, sztuk 3. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej 
różnego pochodzenia. 

TAK  

3.  Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół TAK  

4.  
Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta 
nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do 
intensywnej terapii bez użycia narzędzi 

TAK  

5.  
Możliwość powieszenia respiratora na sufitowej jednostce 
zasilającej (kolumnie) lub postawienia na półce kolumny 

TAK  

6.  
Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w 
zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar 

TAK PODAĆ  

7.  
Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do 
podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na 
akumulatorze 30 minut (podać) 

TAK PODAĆ  

 Tryby wentylacji 

8.  VC-CMV, AC (CMVAssist) TAK  

9.  VC-SIMV TAK  

10.  PC-SIMV, PC-AC,  TAK  

11.  SPN-CPAP/PS TAK  

12.  
Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, 
BIPAP. 

TAK  

13.  Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu MMV TAK  

14.  Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu PPS lub PAV+ TAK  

15.  
Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna we wszystkich 
trybach wentylacji 

TAK  

16.  
Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym 
szczytowym ciśnieniem oddechowym typu AutoFlow 

TAK  

17.  
Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną 
objętością docelową 

TAK  

18.  

Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej 
(ATC) dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; 
wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w 
rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. 
min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w 
zakresie 0-100% 

TAK PODAĆ  

19.  Kompensacja przecieków   TAK  

20.  
Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów 
westchnień. 

TAK  

21.  
Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez 
operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). 

TAK  

22.  
Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 1 – 
95 1/min. 

TAK PODAĆ  

23.  Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2000 ml. TAK PODAĆ  

24.  
Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo 
kontrolowanych minimum od 1 do 90 cmH2O. 

TAK PODAĆ  
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Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

25.  Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 90 cm H2O.  TAK PODAĆ  

26.  
Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cm 
H2O. 

TAK PODAĆ  

27.  
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie 
w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). 

TAK  

28.  
Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres 
czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. 

TAK PODAĆ  

29.  
Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania 
przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i 
ciśnieniowo wspomaganych. 

TAK  

30.  
Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów 
ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 65% 
szczytowego przepływu wdechowego. 

TAK PODAĆ  

31.  Rzeczywista częstość oddychania. TAK  

32.  
Możliwość rozbudowy o graficzną, dynamiczną prezentację 
płuc pacjenta wraz w wartościami mierzonymi 

TAK  

33.  Częstość oddechów spontanicznych. TAK  

34.  Objętość pojedynczego oddechu. TAK  

35.  Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. TAK  

36.  
Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo 
przy wentylacji SIMV. 

TAK  

37.  Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. TAK  

38.  Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. TAK  

39.  Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. TAK  

40.  Ciśnienie PEEP. TAK  

41.  Ciśnienie okluzji P,01 TAK  

42.  NIF – Negative Inspiratory Force TAK  

43.  Szczytowe ciśnienie wdechowe. TAK  

44.  Ciśnienie średnie. TAK  

45.  Ciśnienie fazy Plateau. TAK  

46.  Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną TAK  

47.  
Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu 
oddechowego przed przypadkowym uszkodzeniem lub 
rozłączeniem dzięki metalowemu wspornikowi ochronnemu 

TAK  

48.  
Kalkulacja współczynnika wentylacji przestrzeni martwej 
Vds/Vte 

TAK  

49.  
Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków 
płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne 
zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać 

TAK PODAĆ  

50.  

Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora 
krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, 
objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji 
minimum trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się 
ekranów kopiujących 

TAK PODAĆ  

51.  
Możliwość rozbudowy o prezentację na kolorowym minimum 
15” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co 
najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących 

TAK PODAĆ  

52.  
Możliwość rozbudowy o moduł kapnometrii w strumieniu 
głównym 

TAK  
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Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

53.  Możliwość prowadzenia terapii tlenowej TAK  

54.  
Możliwość rozbudowy o automatyczny protokół 
odzwyczajania pacjenta od respiratora oparty na pomiarach 
częstości oddechu, objętości oddechowej oraz poziomie CO2 

TAK  

55.  
Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki 
pneumatycznej 

TAK  

56.  

Respirator o modułach: sprężarki ciśnienia medycznego, 
dodatkowego zasilania akumulatorowego, transportowego na 
butle z tlenem. Wymóg pełnego dostosowania do 
zastosowania transportowego. 

TAK  

57.  Kategorie alarmów według ważności. TAK  

58.  Alarm wadliwej pracy elektroniki aparatu. TAK  

59.  Alarm braku zasilania w energię elektryczną. TAK  

60.  Alarm niskiego ciśnienia gazów zasilających. TAK  

61.  Alarm za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. TAK  

62.  Alarm za wysokiej i za niskiej całkowitej objętości minutowej  TAK  

63.  Alarm za wysokiej objętości oddechowej TV. TAK  

64.  Alarm za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. TAK  

65.  Alarm zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. TAK  

66.  Alarm zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. TAK  

67.  
Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji 
zastępczej. 

TAK  

68.  
Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych 
parametrów. 

TAK  

69.  

Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu 
oddechowego po włączeniu urządzenia. Możliwość 
pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego 
rozpoczęcia wentylacji. 

TAK  

70.  
Pneumatyczny, synchroniczny nebulizator do wziewnego 
podawania leków do każdego respiratora; sterowanie 
nebulizatorem z ekranu respiratora 

TAK  

71.  Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. TAK PODAĆ  

72.  
Podpowiedzi kontekstualne dotyczące minimum trybów 
wentylacji i alarmów wyświetlane na ekranie. 

TAK PODAĆ  

73.  Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. TAK  

74.  
Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz 
szkolenie personelu. 

TAK  

75.  

Akcesoria w zestawie: 
1 płuco testowe 
1 zastawka wydechowa wielorazowego użytku 
Ramię podtrzymujące układy oddechowe 
10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku 
25  szt. jednorazowych dwuramiennych obwodów 
oddechowych 
5 czujników przepływu do dezynfekcji 

TAK PODAĆ  

76.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

Wymagania dodatkowe dla Respirator 

77.  
Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK  

78.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

79.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  
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Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

80.  
Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej 
protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

TAK  

81.  
Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK  

82.  
Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail.  

TAK  

83.  

Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK  

 
 

Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 
podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Schody rehabilitacyjne, sztuk 1. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Schody rehabilitacyjne złożone z dwóch ciągów schodów oraz 
podestu.  

TAK  

3.  Całość zabezpieczona poręczami z dwóch stron.  TAK  

4.  
Poręcze z możliwością regulacji wysokości w zależności od 
wzrostu pacjenta za pomocą śrub. TAK   

5.  

Całkowite wymiary zestawu: 
·   Długość: 2 180 mm (± 20 mm) 
·   Szerokość: 730 mm (± 20 mm) 
·   Wysokość: 620 mm (± 20 mm) 

TAK PODAĆ  

6.  
Poręcze o wysokości 800 mm z regulacją w zakresie ± 200 mm 
i odległości (rozstawie): 600 mm (± 300 mm) 

TAK  PODAĆ  

7.  

Stopnie - I ciąg: 
·   Wysokość: 150 mm (± 20 mm) 
·   Głębokość: 300 mm (± 20 mm) 
·   Szerokość: 660 mm (± 20 mm) 
·   Ilość stopni  min. 5 

TAK  PODAĆ  

8.  

Stopnie - II ciąg: 
·   Wysokość: 200 mm (± 20 mm) 
·   Głębokość: 300 mm (± 20 mm) 
·   Szerokość: 660 mm (± 20 mm) 
·   Ilość stopni min. 3 

TAK  PODAĆ  

9.  

Wymiary podestu: 
·   Długość: 660 mm (± 20 mm) 
·   Szerokość: 660 mm (± 20 mm) 
·   Wysokość: 600 mm (± 20 mm) 

TAK  PODAĆ  

10.  
Deklaracja Zgodności,  
Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

 
 

Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 
podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Stetoskop internistyczny dla dorosłych, sztuk 19. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Stetoskop internistyczny dwustronny - głowica i lira wykonane 
ze stali nierdzewnej 

TAK  

3.  Głowica min. 47,5 mm TAK PODAĆ  

4.  Lejek min. 30 mm TAK  

5.  Sprężyna wewnątrz przewodu. TAK  

6.  Akcesoria zapasowe: membrana i oliwki TAK  

7.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

 
 
 

Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 
podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Konstrukcja wózka oparta na dwóch szeroko rozstawionych 
kolumnach, ułatwiających dezynfekcję oraz dostęp do 
pacjenta 

TAK  

3.  
Leże dwusegmentowe zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i 
rogów), łatwe do dezynfekcji,  utrzymania w czystości, 
wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL 

TAK  

4.  
Leże wyposażone w metalowe ograniczniki zapobiegające 
przesuwaniu się materaca 

TAK   

5.  
Leże na całej długości przezierne dla promieni RTG, 
prowadnica na kasetę pod całą długością leża z możliwością 
blokowania we wszystkich sekcjach leża. 

TAK PODAĆ  

6.  
Wózek wyposażony w materac o grubości min. 90 mm. 
Pokrowiec materaca wykonany z materiału zmywalnego, 
zabezpieczony przed wnikaniem płynów.  

TAK PODAĆ  

7.  

Wymiary wózka:  
Długość: 2180 mm (±20 mm) 
Szerokość wózka: 820 mm (±20 mm) 
Wymiar leża: 1900 x 720 mm (±20 mm) 

TAK PODAĆ  

8.  
Prześwit pomiędzy podstawą a podłożem min. 100 mm, w 
celu umożliwienia współpracy z podnośnikiem pacjenta 

TAK PODAĆ  

9.  
Teleskopowy, hydrauliczny mechanizm regulacji wysokości o 
konstrukcji dwukolumnowej. Kolumny osłonięte tworzywem – 
nie dopuszcza się osłon kolumn w formie harmonijki. 

TAK   

10.  
Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 660 mm do 
970 mm (±20 mm), dokonywana dźwigniami nożnymi 
umiejscowionymi po obu stronach wózka  

TAK PODAĆ  

11.  

Regulacja oparcia pleców uzyskiwana płynnie za pomocą 
sprężyny gazowej dźwignią umieszczoną od strony głowy 
pacjenta, wyraźnie oznaczona np. kolorem czerwonym. Zakres 
regulacji min. 0 do 75o 

TAK PODAĆ  

12.  

Regulacja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-
Trendelenburga uzyskiwana płynnie za pomocą dźwigni 
nożnych umieszczonych z dwóch stron wózka. Zakres regulacji 
min. 0 do 15o 

TAK PODAĆ  

13.  
Barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, min. 4 pionowe 
pręty, lakierowane proszkowo 

TAK PODAĆ  

14.  
Długość barierek bocznych min. 1200 mm  
Wysokość barierek bocznych ponad leże min. 300 mm 

TAK PODAĆ  

15.  

Boki wózka wyposażone w listwy odbojowe na całej długości 
zabezpieczające ściany i wózek wraz z barierkami przed 
uszkodzeniami. Nie dopuszcza się listew odbojowych na 
barierkach. 

TAK   

16.  
Wózek wyposażony od strony głowy pacjenta w składane 
uchwyty do prowadzenia oraz stałe uchwyty do prowadzenia 
od strony nóg 

TAK   

17.  
Uchwyty wyposażone w krążki odbojowe zabezpieczające 
ściany i wózek przed uszkodzeniami 

TAK   

18.  

Podstawa wózka w całości osłonięta obudową wykonaną z 
wysokiej jakości tworzywa z wyprofilowanym miejscem na 
butlę tlenową z pasami zabezpieczającymi oraz 
wyprofilowane miejsce na podręczne rzeczy 

TAK   

19.  
Precyzyjny układ jezdny wózka, podstawa jezdna wyposażona 
w 4 koła o średnicy min. 200 mm, blokowane centralnie.  

TAK PODAĆ  

20.  
Dźwignia hamulca centralnego oraz funkcja jazdy kierunkowej 
dostępna na wszystkich kołach wózka. 

TAK   
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Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

21.  
Wózek wyposażony w dodatkowe 5-te kółko, ułatwiające 
manewrowanie w wąskich korytarzach 

TAK   

22.  
Wózek wyposażony w min. 4 tuleje do mocowania 
wyposażenia dodatkowego od strony głowy i od strony nóg 

TAK PODAĆ  

23.  
Wózek wyposażony w wieszak kroplówki wykonany ze stali 
nierdzewnej, z regulacją wysokości, wyposażony w min. 2 
tworzywowe haczyki do płynów składany na ramę wózka 

TAK   

24.  
Możliwość montażu uchwytu na ręcznik papierowy, podpory 
ręki oraz stolika pod monitor od strony nóg pacjenta 

TAK   

25.  Waga wózka bez wyposażenia max. 100 kg  TAK PODAĆ  

26.  Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 250 kg TAK PODAĆ  

27.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

Wymagania dodatkowe dla Stół do badań, przejezdny z regulacją wysokości 

28.  
Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK  

29.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

30.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

31.  
Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej 
protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

TAK  

32.  
Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK  

33.  
Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail.  

TAK  

34.  

Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK  

 
 
 

Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 
podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Stół zabiegowy, sztuk 3. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Stół zabiegowy wykonany z profili stalowych pokrytych 
lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia 
mechaniczne.  

TAK  

3.  Wymiary zewnętrzne: 1980 x 600 mm (±20 mm) TAK PODAĆ  

4.  
Min. 4 segmenty leża tapicerowane bezszwowo, łatwe do 
dezynfekcji i utrzymania w czystości 

TAK  

5.  Regulacja oparcia pleców sprężyną gazową TAK  

6.  
Regulacja wysokości leża: hydrauliczna przy pomocy dźwigni 
nożnej w zakresie 620 - 1040 mm (±20 mm) 

TAK PODAĆ  

7.  
Regulacja pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga przy 
pomocy sprężyny gazowej w zakresie ±10° 

TAK PODAĆ  

8.  Min. dwa koła-rolki do transportu stołu. TAK  

9.  Możliwość wyboru koloru tapicerki  min. 10 kolorów TAK PODAĆ  

10.  

Wyposażenie stołu: 
- szyny ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia 
dodatkowego 
- rolka prześcieradła jednorazowego użytku 
- wysuwana misa ze stali nierdzewnej. 

TAK PODAĆ  

11.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

 
 
 

Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 
podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot:  Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad 
oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej 
lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła 
szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego 
tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). 

TAK  

3.  
Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 760 - 1110 
mm (± 20 mm) 

TAK PODAĆ  

4.  

Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling 
posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy 
uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz 
przesuwania na całej jego długości. 
Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe 
listwy  w kształcie litery C. 

TAK  

5.  
Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami 
półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki 
od frontu szafki. 

TAK PODAĆ  

6.  

Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy 
(ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję. Wysokość 
szuflady min. 110 mm. Szuflada  wysuwana spod górnego 
blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i 
łatwe wysuwanie i domykanie. 

TAK PODAĆ  

7.  

Szuflada dolna kontenerowa wyposażona w odejmowany 
tworzywowy uchwyt na min. 2 butelki o pojemności min. 1,5 
l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość 
szuflady min. 350 mm.  Szuflada wyposażona w prowadnice 
rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. 

TAK PODAĆ  

8.  

Wymiary zewnętrzne: 

 wysokość 900 mm (± 30mm) 

 szerokość  szafki 460 mm  (± 30mm) 

 głębokość 470 mm (± 20mm) 

TAK PODAĆ  

9.  Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. TAK  

10.  
Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z 
blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym 
podłóg bieżnikiem. 

TAK PODAĆ  

11.  
Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami 
dopuszczonymi do użycia w szpitalach 

TAK  

12.  
Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z 
min. 6 kolorów  (w tym żółty, zielony, niebieski) oraz 
możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. 

TAK PODAĆ  

13.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, 
TAK  

14.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

 

 

 

 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot:  UGUL z wyposażeniem, sztuk 1. 
  

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Kabina do ćwiczeń i zawieszeń do leczenia schorzeń narządów 
ruchu za pomocą ćwiczeń ruchowych i usprawniania 
leczniczego. 

TAK  

3.  Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze białym. TAK   

4.  

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 
Długość: 2000 mm (±20 mm) 
Szerokość: 2000 cm (±20 mm) 
Wysokość: 2030 mm (±20 mm) 

TAK PODAĆ  

5.  

WYPOSAŻENIE: 
Linka dł. 1600 mm 14 szt.  
Linka dł. 960 mm 6 szt.  
Linka dł. 2450 mm 1 szt.  
Linka dł. 5720 mm 1 szt.  
Linka dł. 3750 mm 3 szt.  
Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 6 szt.  
Podwieszka ud i ramion 540x135 6 szt.  
Podwieszka pod miednicę 830x230 2 szt.  
Podwieszka klatki piersiowej 820x300 1 szt.  
Podwieszka pod głowę 150x530 1 szt.  
Podwieszka stóp 75x610 4 szt.  
Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 4 szt.  
Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 szt.  
Kamaszek 135x170 2 szt.  
Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt.  
Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt.  
Ciężarek miękki 1,5 kg 2 szt.  
Ciężarek miękki 2,0 kg 2 szt.  
Ciężarek miękki 2,5 kg 2 szt.  
Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt.  
Ciężarek miękki 4,0 kg 1 szt.  
Esik 60 szt.  
Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej - 
( Pelota 210x448 3 paski 30x1130) 1 szt.  
Pas do stabilizacji klatki piersiowej - 
(Pelota 118x300 pas 40x1080) 1 szt.  
Pas do stabilizacji podudzia - 
(Pelota 100x120 pas 40x1320) 2 szt.  
Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia - 
(pelota 100x120 2 paski 40x365) 2 szt.  
Pas do stabilizacji ud - 
(Pelota 118x300 2 paski 30x1100) 1 szt.  
Pętla Glissona z orczykiem 1 szt. 

TAK PODAĆ  

6.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

 

 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot:  Wanna wózek, sztuk 6. 
  

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Wózek wanna przeznaczona zarówno do transportu jak i 
kąpieli pacjentów, w pozycji leżącej 

TAK  

3.  
Konstrukcja oparta na kolumnie lub na konstrukcji 
pantografowej wykonana ze stali pokrytej lakierem 
proszkowym 

TAK PODAĆ  

4.  
Układ jezdny wózka wyposażony jest w podwozie z 
indywidualną blokadą przynajmniej 2 kół i blokadą kierunku 
jazdy 

TAK PODAĆ  

5.  Długość wózka: 1950 – 2000 mm TAK PODAĆ  

6.  Szerokość wózka:  750 – 800 mm TAK PODAĆ  

7.  Otwierane poręcze boczne TAK   

8.  Udźwig wózka – min. 140 kg TAK PODAĆ  

9.  Regulacja wysokości leża siłownikiem hydraulicznym TAK   

10.  Zakres podnoszenia  - min. 350 mm TAK PODAĆ  

11.  
Leże podnoszone i opuszczane w pionie, bez wzdłużnego 
przemieszczania w poziomie 

TAK   

12.  
Możliwość ustawienia leża w dwóch pozycjach:  poziomej - do 
transportu i pochylonej w kierunku odpływu wody – podczas 
kąpieli. 

TAK   

13.  Kosz niecki, konstrukcja leża - wykonane ze stali nierdzewnej TAK   

14.  
Możliwość wykorzystania wózka do transportu pacjentów po 
zdjęciu niecki wanny. 

TAK   

15.  
Wyposażenie: nienasiąkliwy materac, podgłówek i łatwoślizg, 
wąż odpływowy – min. długość  2000 mm 

TAK PODAĆ  

16.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

 

 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Wózek do przewożenia brudnych narzędzi, sztuk 1. 
  

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych z 
dwoma pojemnikami (jeden z pokrywą).  

TAK  

3.  Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. TAK   

4.  
Stolik wyposażony w dwa blaty zagłębione, montowane na 
stałe oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej 
strony, przy krótszym boku. 

TAK   

5.  
W górnym blacie umieszczone dwa wyjmowane pojemniki 
(większy z pokrywą) wykonane ze stali kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9 (pokrywa z uszczelką) 

TAK   

6.  
Wymiary zewnętrzne pojemników (dłxszerxgł): większy - 
530x325x200 mm (±20 mm), mniejszy - 325x176x200 mm 
(±20 mm). 

TAK PODAĆ  

7.  
Wymiary wewnętrzne pojemników (dłxszerxgł): większy - 
500x300x200 mm (±20 mm), mniejszy - 300x150x200 mm 
(±20 mm). 

TAK PODAĆ  

8.  
Blat dolny montowany na stałe umieszczony na wysokości 150  
mm (±20 mm) od podłoża, odległość między blatami 420 mm 
(±20 mm). 

TAK PODAĆ  

9.  
Podstawa na czterech kółkach min. fi 80 mm (dwa z blokadą). 
Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża 

TAK PODAĆ  

10.  Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego.  TAK   

11.  Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne TAK   

 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Wózek reanimacyjny, sztuk 3. 
  

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Wózek reanimacyjny wykonany z ocynkowanej stali 
lakierowanej proszkowo 

TAK  

3.  
Odporny na promienie UV, zarysowania i obicia, zaokrąglone 
krawędzie łatwe w czyszczeniu 

TAK   

4.  
Podstawa stalowa zaopatrzona w odboje oraz 4 kółka o 
średnicy min. 125 mm w tym dwa z nich z hamulcami 

TAK PODAĆ  

5.  

Kompaktowe wymiary wózka (±20 mm): 
Szerokość: 760 mm 
Głębokość: 560 mm 
Wysokość (bez akcesoriów): 1000 mm 

TAK PODAĆ  

6.  
Blat roboczy z tworzywa sztucznego, łatwy w czyszczeniu i 
dezynfekcji zaopatrzony w podwyższone krawędzie o wys. min 
40 mm zatrzymujące płyn z 3 stron. 

TAK PODAĆ  

7.  
Korpus wyposażony we wbudowaną półkę, wysuwaną z pod 
blatu wózka o wymiarach: 430x430 mm (±20 mm) oraz 
uchwyt do prowadzenia 

TAK PODAĆ  

8.  

Wózek wyposażony w 4 szuflady zamykane zamkiem 
centralnym, w tym: 
- 3 szuflady o wysokości frontu 150 mm (±10 mm) 
wyposażone w system plastikowych przegródek 
- 1 szufladę o wysokości frontu 225 mm (±10 mm) 

TAK PODAĆ  

9.  
Szuflady wyposażone w prowadnice teleskopowe o pełnym 
wysuwie i  nośności  min. 30kg. 

TAK PODAĆ  

10.  
Uchwyt z aluminium anodowanego w kolorze naturalnego 
aluminium lub malowane proszkowo na wybrany kolor RAL 

TAK   

11.  Front wózka lakierowany na kolor wg palety RAL TAK   

12.  

Wyposażenie wózka: 
- min. 2 odcinki szyny instrumentalnej 
- kosz na odpadki - 20 litrów (±2 l), kolanowy z prawej strony  
- uchwyt na butlę do tlenu 
- półka pod defibrylator z regulacją wysokości i obrotu wymiar 
340x290mm (±10 mm) 
- wyprofilowana deska reanimacyjna z tworzywa sztucznego 
- 3 uchylne boczne pojemniki na dokumenty z lewej strony 
wózka 
- Defibrylator/Monitor ze stymulacją przeskórną i SpO2 
Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa 
Defibrylacja ręczna i tryb AED 
Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości 
uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych. 
Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm 
wykrywający ruch pacjenta. 
Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. 
Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. 
Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej min. 24 
poziomów 
Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sekund 
Ekran monitora kolorowy 
Przekątna ekranu monitora minimum  5 cali 
Zasilanie sieciowo – akumulatorowe 
Możliwość wykonania kardiowersji 
Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max. 6 kg 
Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm 
Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności 
manualnego włączania urządzenia w trybie pracy 
akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V 

TAK PODAĆ  



 

Strona 27 z 58 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń 
Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min 
Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów 
wzmocnienia od 0,25;  do 4 cm/Mv 
Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i 
asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne 
radiotransparentne 
Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min 
Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 0 do 190 (mA) 
Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu 
klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej 
eliminacji zakłóceń w zestawie czujnik dla dorosłych i czujnik 
pediatryczny 
Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł EtCO2 z 
obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie 
Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WIFI, 
umożliwiający transmisję danych medycznych. 

13.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

Wymagania dodatkowe dla Wózek reanimacyjny 

14.  
Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK  

15.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

16.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

17.  
Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej 
protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

TAK  

18.  
Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK  

19.  
Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail.  

TAK  

20.  

Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK  

 

 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 



 

Strona 28 z 58 

 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Wózek zabiegowy, sztuk 19. 
  

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Wózek zabiegowy wykonany z ocynkowanej stali lakierowanej 
proszkowo 

TAK  

3.  
Odporny na promienie UV, zarysowania i obicia, zaokrąglone 
krawędzie łatwe w czyszczeniu 

TAK   

4.  
Podstawa stalowa zaopatrzona w odboje oraz 4 kółka o 
średnicy min. 125 mm w tym dwa z nich z hamulcami 

TAK PODAĆ  

5.  

Kompaktowe wymiary wózka (±20 mm): 
Szerokość: 760 mm 
Głębokość: 560 mm 
Wysokość (bez akcesoriów): 1000 mm 

TAK PODAĆ  

6.  
Blat roboczy z tworzywa sztucznego, łatwy w czyszczeniu i 
dezynfekcji zaopatrzony w podwyższone krawędzie o wys. min 
40 mm zatrzymujące płyn z 3 stron. 

TAK PODAĆ  

7.  
Korpus wyposażony we wbudowaną półkę, wysuwaną z pod 
blatu wózka o wymiarach: 430x430 mm (±20 mm) oraz 
uchwyt do prowadzenia 

TAK PODAĆ  

8.  

Wózek wyposażony w 4 szuflady zamykane zamkiem 
centralnym, w tym: 
- 3 szuflady o wysokości frontu 150 mm (±10 mm) 
wyposażone w system plastikowych przegródek 
- 1 szufladę o wysokości frontu 225 mm (±10 mm) 

TAK PODAĆ  

9.  
Szuflady wyposażone w prowadnice teleskopowe o pełnym 
wysuwie i  nośności  min. 30kg. 

TAK PODAĆ  

10.  
Uchwyt z aluminium anodowanego w kolorze naturalnego 
aluminium lub malowane proszkowo na wybrany kolor RAL 

TAK   

11.  Front wózka lakierowany na kolor wg palety RAL TAK   

12.  

Wyposażenie wózka: 
- min. 2 odcinki szyny instrumentalnej 
- kosz na odpadki - 20 litrów, kolanowy z prawej strony wózka 
- 3 uchylne boczne pojemniki na dokumenty z lewej strony 
wózka 

TAK PODAĆ  

13.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

 

 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 1) 

Przedmiot: Zestaw do nebulizacji, sztuk 19. 
  

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

1.  

Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  
Inhalator ultradźwiękowy z wbudowanym modułem pulsacji 
aerozolu 

TAK  

3.  
Mechanizm rozproszenia cieczy przy pomocy fal 
ultradźwiękowych, wytwarzających aerozol przenoszący 
substancje lecznicze 

TAK   

4.  
Wbudowany pulsator, umożliwiający wytworzenie 
wibroaerozolu 

TAK   

5.  
Termoaerozol – podgrzany aerozol, który podnosi komfort 
inhalacji i zapobiega wyziębieniu płuc. 

TAK   

6.  

Zamknięty system nawilżania gwarantujący bezpieczeństwo 
higieniczne – możliwość podłączenia dostępnych na rynku 
opakowań soli fizjologicznej powszechnie stosowanych do 
kroplówek 

TAK PODAĆ  

7.  Średnica cząstek (średnia) MMAD:  max. 1,66 μm TAK PODAĆ  

8.  Wydajność aerozolu: min. 0 ÷ 4 ml / min TAK PODAĆ  

9.  Wydajność nawiewu: min. 0 ÷ 20 l / min TAK PODAĆ  

10.  Pojemność naczynia na lek: max. 30 ml TAK PODAĆ  

11.  Temperatura termoaerozolu: max. 37°C TAK PODAĆ  

12.  Programowanie czasu inhalacji: 1 ÷ 99 min TAK   

13.  Poziom natężenia wibracji: 0 ÷ 120 dB/A TAK   

14.  Częstotliwość wibracji: 100 ± 3Hz TAK   

15.  Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz TAK   

16.  Wymiary: 340x240x135 (500) mm (±20 mm) TAK PODAĆ  

17.  Ciężar: max. 7,0 kg TAK PODAĆ  

18.  
 Deklaracja Zgodności,  

 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

TAK 
(ZAŁĄCZYĆ) 

 

Wymagania dodatkowe dla Zestaw do nebulizacji 

19.  
Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK  

20.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

21.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

22.  
Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej 
protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

TAK  

23.  
Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK  

24.  
Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail.  

TAK  



 

Strona 30 z 58 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

25.  

Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK  

 

 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 2) 

Przedmiot: Zestaw laparoskopowy FULL HD do laparoskopii - 1 zestaw, sztuk 1. 

 
Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany (opisać) 

 Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości FULL HD - 1 zestaw 

1.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  Kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HD tj. 
1920 x 1080 pikseli 16:9 ze skanowaniem progresywnym 50 
Hz 

TAK 
PODAĆ 

 

3.  Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym w 
postaci inteligentnych tekstowo - graficznych ikon 
informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony 
funkcji 

 

TAK  

 

4.  Funkcja zapis wideo i zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 w 
pamięci typu PenDrive podłączonej do sterownika kamery 

TAK 
PODAĆ 

 

5.  Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu 
zdjęcia i wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy 
kamery 

TAK 
PODAĆ 

 

6.  Funkcja wyświetlanie na ekranie monitora informacji o ilości 
wykorzystania pamięci Pen Drive 

TAK 
PODAĆ 

 

7.  Wyświetlania wskaźnika na ekranie do precyzyjnego 
wskazywania określonego punktu pola operacyjnego na 
ekranie monitora operacyjnego 

TAK 
PODAĆ 

 

8.  Wyświetlania siatki na ekranie do precyzyjnego wskazywania 
określonego obszaru pola operacyjnego na ekranie monitora 
operacyjnego 

TAK 
PODAĆ 

 

9.  Kamera wyposażona w tryb wyświetlania obrazu na ekranie 
monitora operacyjnego z wycięciem koloru czerwonego celu 
efektywniejszego różnicowania struktur tkankowych z 
możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie  

TAK 
PODAĆ 

 

10.  Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok 
siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu 
rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym  

TAK 
PODAĆ 

 

11.  Min. 3 wyjścia wideo przesyłające sygnał w standardzie 
pełnego HD 1920 x 1080p, w tym min. 2 x wyjścia cyfrowe 
DVI-D umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu 
wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia 
przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą 
obrazu na monitorze operacyjnym 

TAK 
PODAĆ 

 

12.  Min. 1 wyjście wideo przesyłające sygnał w standardzie 
pełnego HD 1920 x 1080p typu 3G-SDI  

TAK 
PODAĆ 

 

13.  Głowica kamery z 3 x CCD wyposażona w zintegrowany 
obiektyw o zmiennej ogniskowej zapewniający min. 2 x 
powiększenie optyczne 

TAK 
PODAĆ 

 

14.  Czułość kamery ≤1,2 lux TAK 
PODAĆ 

 

15.  Min. 3 przyciski sterujące funkcjami kamery umieszczone na 
głowicy kamery, w tym 1 dedykowane do wywołania menu 
kamery 

TAK 
PODAĆ 

 

16.  Min. 3 gniazda USB zapewniające jednoczasowe podłączenie 
pamięci Pen Drive, zewnętrznej klawiatury oraz przełącznika 
nożnego w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim 
panelu sterownika kamery 

TAK 
PODAĆ 

 

17.  Możliwość wykorzystania pamięci Pen Drive o pojemności TAK  
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

min. 32 GB, w zestawie PODAĆ 

18.  Sterownik kamery wyposażony w gniazdo umożliwiające 
bezpośrednie połączenie z insuflatorem w celu sterowania 
insuflatorem poprzez przyciski na głowicy kamery oraz 
wyświetlanie parametrów pracy insuflatora na ekranie 
monitora operacyjnego. Funkcjonalność niewymagająca 
zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej  

TAK 
PODAĆ 

 

19.  Funkcja sterowania natężeniem źródła światła poprzez 
przyciski na głowicy kamery 

TAK 
PODAĆ 

 

20.  Klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną 
strefą 

TAK   

Źródło światła LED - 1 zestaw 

21.  Wyświetlacz graficzny lub cyfrowy informujący o aktualnie 
ustawionej wartości natężenia światła 

TAK 
PODAĆ 

 

22.  Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne 
ustawienie natężenia światła na ok. 5%) 

TAK 
PODAĆ 

 

23.  Żywotność diody LED min. 30 000 godzin TAK 
PODAĆ 

 

24.  Regulacja natężenia światła poprzez przyciski na głowicy 
kamery oraz przyciski na panelu czołowym urządzenia 

TAK 
PODAĆ 

 

 Monitor operacyjny LCD - 1 zestaw 

25.  Monitor medyczny o przekątnej min. 26" TAK 
PODAĆ 

 

26.  Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli TAK 
PODAĆ 

 

27.  Wejścia / wyjścia cyfrowe: DVI-D  TAK 
PODAĆ 

 

 Insuflator CO2 - 1 zestaw 

28.  Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o 
przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim 

TAK 
PODAĆ 

 

29.  Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające 
bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery 
i ustawianie ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez 
przyciski oferowanej głowicy kamery. 
Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu 
zintegrowanej sali operacyjnej 

TAK 
PODAĆ 

 

30.  
Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/min 

TAK 
PODAĆ 

 

31.  
Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 30 mmHg 

TAK 
PODAĆ 

 

32.  
Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy 

TAK 
PODAĆ 

 

33.  Tryb pracy wysokoprzepływowy: 
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg 
- regulacja przepływu w pełnym zakresie, min. 1 - 40 l/min 

TAK 
PODAĆ 

 

34.  Tryb pracy czuły:  
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg 
- regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min 

TAK 
PODAĆ 

 

35.  Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej 
oraz aktualnej przepływu CO2 

TAK 
PODAĆ 

 

36.  Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej 
oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 

TAK 
PODAĆ 

 

37.  
Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta 

TAK 
PODAĆ 

 

38.  Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli TAK   

39.  Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze 
źródłem CO2, długość min. 100 cm – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 
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40.  Dren insuflacyjny, silikonowy, wielorazowy – 1 szt.  TAK 
PODAĆ 

 

 Pompa ssąco - płucząca - 1 zestaw 

41.  Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez 
kolorowy ekran dotykowy  

TAK   

42.  Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię 
rolkową / perystaltyczną 

TAK 
PODAĆ 

 

43.  Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej 
(podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi wkładami 
workowymi lub szklanym, wielorazowym słojem do odsysania 

TAK 
PODAĆ 

 

44.  Maksymalna prędkość płukania min. 1200 ml/min., z 
możliwością regulacji i ustawiania niższych wartości  

TAK 
PODAĆ 

 

45.  Maksymalne ciśnienie płukania min. 500 mmHg z możliwością 
ustawienia niższych wartości 

TAK 
PODAĆ 

 

46.  Maksymalne podciśnienie odsysania min. (- 0,8) bar TAK 
PODAĆ 

 

47.  Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnej i ustawionej 
prędkości płukania 

TAK 
PODAĆ 

 

48.  Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnego i ustawionego 
podciśnienia odsysania 

TAK 
PODAĆ 

 

49.  Pompa wyposażona w animowaną instrukcję zakładania 
drenów płuczących wyświetlaną na ekranie monitora 
dotykowego 

TAK 
PODAĆ 

 

50.  Dreny płuczące z częścią zakładaną na rolki typu kaseta / 
cartridge  

TAK 
PODAĆ 

 

51.  W zestawie jednorazowy kompletny dren płuczący, z dwoma 
igłami do wkłucia do worka, sterylny - 10 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

52.  W zestawie dren ssący, sterylizowalny - 1 szt. TAK 
PODAĆ 

 

53.  Zbiornik do użycia z jednorazowymi, wymiennymi wkładami 
workowymi 2,5 l do odsysania - 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

54.  Wkład workowy do odsysania 2,5 l - 40 szt. TAK 
PODAĆ 

 

 Wózek aparaturowy - 1 zestaw 

55.  Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach TAK 
PODAĆ 

 

56.  Min. 3 półki  TAK 
PODAĆ 

 

57.  Uchwyt centralny do przymocowania monitora TAK 
PODAĆ 

 

58.  Uchwyt butli CO2 TAK   

 Instrumentarium  

59.  Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 30 - 31 cm, kąt 
patrzenia 30 st., wyposażona w system soczewek 
wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną 
informacją potwierdzającą autoklawowalność - 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

60.  Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, 
pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, 
wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary 
zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm (+/- 5%) - 1 
szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

61.  Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 4,8 mm, długość 
250 cm - 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

62.  Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm - 1 szt. TAK 
PODAĆ 

 

63.  Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, nie wymagający 
gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 10 -
11 mm, dł. robocza 8 -11 cm - komplet (kaniula trokara 
gwintowana, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod 
naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, 
przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością 

TAK 
PODAĆ 
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demontażu ) – 1 szt. 

64.  Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 
cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i 
kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z 
klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy 
pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

65.  Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu 
trokara - 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

66.  Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - 
komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i 
kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z 
klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy 
pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 2 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

67.  Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, 
obie ruchome;  monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 
komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z 
przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 
35 - 36 cm – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

68.  Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; 
monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt 
plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do 
przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 
szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

69.  Kleszcze chwytające - preparacyjne, bransze typu "szczęki 
aligatora", obie ruchome;  monopolarne, obrotowe, 
rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus 
izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 
5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

70.  Kleszcze chwytające, jedna bransza ruchoma, okienkowe; 
monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt 
plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do 
przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 
szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

71.  Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, 
monopolarna, śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm, z wymiennymi 
końcówkami  – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

72.  Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem 
dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

73.  Kleszcze chwytające, bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, 
jedna bransza ruchoma;  obrotowe, rozbieralne, komplet: 
uchwyt metalowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany 
z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 
35 - 36 cm – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

74.  Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze obie 
ruchome;  bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt 
plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do 
przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 
szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

75.  Klipsownica, wielorazowa, do klipsów średnio-dużych, 
obrotowa, rozbieralna, komplet:  tubus metalowy z 
przyłączem do przepłukiwania , wkład, uchwyt metalowy; śr. 
10 mm, dł. 35 - 36 cm  – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

76.  Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, 16 magazynków po 10 
klipsów w magazynku, sterylne – 1 opak.  

TAK 
PODAĆ 

 

77.  Przewód HF, monopolarny, dł. min. 300 cm - 1 szt. TAK 
PODAĆ 

 

78.  Przewód HF, bipolarny, dł. min. 300 cm - 1 szt. TAK 
PODAĆ 

 

79.  Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania 
instrumentów laparoskopowych, pokrywa perforowana, 

TAK 
PODAĆ 
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przeźroczysta, dno kontenera perforowane, wyłożone matę 
typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 585 x 255 
x 145 mm - 1 szt. 

80.  Diatermia elektrochirurgiczna - 1 zestaw 

81.  Aparat umożliwiający automatyczną pracę: monopolarną, 
bipolarną i bipolarna w środowisku soli fizjologicznej oraz 
funkcję bipolarnego zamykania naczyń i struktur 
naczyniowych o śr. do 7 mm - do stosowania w chirurgii 
endoskopowej i otwartej. 

TAK 
PODAĆ 

 

82.  Podstawowa częstotliwość pracy dla cięcia mono- i 
bipolarnego 375 kHz +/- 10% 

TAK 
PODAĆ 

 

83.  Oprogramowanie w języku polskim TAK   

84.  Wielokolorowy, dotykowy czytelny ekran obrazujący 
parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-
użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” 

TAK 
PODAĆ 

 

85.  Możliwość zapamiętania min. 22 programów tematycznych i 
zapisania ich pod nazwą własną w języku polskim 

TAK 
PODAĆ 

 

86.  Możliwość wyboru min. 5 różnych ustawień ze sterylnego 
pola włącznikiem nożnym i uchwytem do cięcie/koagulacja 
lub manualnie z ekranu dotykowego  dla każdego programu 

TAK 
PODAĆ 

 

87.  Liczba i konfiguracja gniazd  przyłączeniowych: 
 - monopolarne w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 
5 mm oraz trzypinowym – 1 szt.                      
- bipolarne w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz 
dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm – min. 1 szt.  
- uniwersalne do instrumentów mono i bipolarnych oraz do 
zamykania dużych naczyń – min.1 szt.  
 - neutralne  w systemie wtyczek jedno i dwupinowych –1szt 
 Przyłączanie wskazanych typów wtyczek bez dodatkowych 
adapterów. 

TAK 
PODAĆ 

 

88.  Możliwość wymiany gniazd wyjściowych przez użytkownika w 
celu zmiany konfiguracji przyłączanych narzędzi 

TAK   

89.  Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego i bipolarnego 
regulowana do min. 360 W 

TAK 
PODAĆ 

 

90.  Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 
100 W  

TAK 
PODAĆ 

 

91.  Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego 
min. 3 rodzaje: delikatne, osuszające- hemostatyczny, 
intensywny – waporyzujący 

TAK 
PODAĆ 

 

92.  Moc wyjściowa do koagulacji bipolarnej i monopolarnej 
regulowana do min. 120 W 

TAK 
PODAĆ 

 

93.  Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej 
kontakowej – min. 3 rodzaje: delikatną-niekarbonizującą, 
intensywną-iskrową, preparującą  

TAK 
PODAĆ 

 

94.  Koagulacja monopolarna bezkontakowa typu natryskowego 
do min 130W 

TAK 
PODAĆ 

 

95.  Możliwość wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: 
delikatną-niekarbonizującą i intensywną 

TAK 
PODAĆ 

 

96.  Aparat wyposażony w funkcję umożliwiającą bipolarną 
elektroresekcję w soli fizjologicznej z automatyczną regulacja 
mocy wyjściowej z całego, dostępnego zakresu do min. 360W 

TAK 
PODAĆ 

 

97.  Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. 
Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki)  dla 
koagulacji monopolarnej i bipolarnej 

TAK 
PODAĆ 

 

98.  Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna 
opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu 
w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń 
obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) 

TAK 
PODAĆ 

 

99.  Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki 
podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych 
naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji 
tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na 
strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym 
komunikatem.  

TAK 
PODAĆ 
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100.  Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej 
monitorujący również symetrie elektrody 

TAK 
PODAĆ 

 

101.  Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody 
neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o 
wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra 

TAK 
PODAĆ 

 

 Wyposażenie: 

102.  Włącznik nożny podwójny z przyciskiem do zmiany 
programów – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

103.  Włącznik nożny pojedynczy z przyciskiem do zmiany 
programów – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

104.  Kabel elektrod neutralnych dł. min. 4m – 1szt. TAK 
PODAĆ 

 

105.  Kleszczyki  wielorazowe do zamykania dużych naczyń dł. 27-
28cm, część robocza wyposażona w elementy do 
przytrzymania tkanki, z kablem – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

106.  Kleszczyki  wielorazowe do zamykania dużych naczyń do 
laparoskopii dł. 34-37cm, część robocza typu Meryland, z 
kablem – 1 szt., 

TAK 
PODAĆ 

 

107.  Nożyczki laparoskopowe wielorazowe do cięcia i koagulacji  
prądem bipolarnym ( tępe), bransze zagięte do laparoskopii, 
dł. 34-37cm  – 1 szt. 

TAK 
PODAĆ 

 

108.  Elektroda neutralna symetrycznie dzielona dla pacjentów 
powyżej 5 kg wagi z możliwością dowolnej orientacji 
względem operowanego pola dzięki dodatkowemu 
pierścieniowi o różnej szerokości – powierzchnia całkowita 
105-108 cm2, min. 50 szt,  

TAK 
PODAĆ 

 

109.  Kabel do resektora bipolarnego z funkcja rozpoznawania i 
programowania nastaw 

TAK   

Wymagania dodatkowe dla Zestaw laparoskopowy FULL HD do laparoskopii 

110.  
Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK  

111.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

112.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

113.  
Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej 
protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

TAK  

114.  
Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK  

115.  
Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail.  

TAK  

116.  
Włączenie (Integracja) oferowanych urządzeń do systemów 
informatycznych RIS/PACS funkcjonujących u Zamawiającego 

TAK  

117.  

Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK  

118.  

Dezynfekcja zaoferowanego zestawu laparoskopowego  oraz 
narzędzi w myjni dezynfektorze posiadanym przez 
Zamawiającego typ DECO 2000 firmy SMS, Wykonawca 
dostarczy wózek do mycia narzędzi  z możliwością połączenia 
poszczególnych elementów zestawu laparoskopowego do 
odpowiednich dysz w celu mechanicznego mycia i dezynfekcji 
zestawu laparoskopowego oraz posiadanego przez 
Zamawiającego  zestawu artroskopowego, resektoskopu i 
histeroskopu. Wykonawca dostarczy stację uzdatniania wody z 
pojemnikiem/zasobnikiem zapewniającym odpowiednią ilość 
wody zdemineralizowanej do ostatniego płukania narzędzi w 
myjni oraz zamontuje pompy, zawory, system doprowadzania 
wody do wnętrza myjni.  Wykonawca dostarczy 
pozycjoner/koszyczek do mycia optyki oraz drukarkę 
umożliwiająca wydruk przebiegu procesu myjni oraz 
zamontuje dodatkowy obieg podawania środków 

TAK  
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chemicznych oraz zawory podawania wody 
zdemineralizowanej. 

 

 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 3) 

Przedmiot: Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 

 
Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany (opisać) 

WIDEOGASTROSKOP  – 1 szt. 

1.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV 
wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian 
chorobowych 

Tak 

 

 

3.  Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez 
filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności 
wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym 
świetle 

Tak   

4.  Grubość całej sondy endoskopowej max. 9,3 mm  Tak , 
podać 

 

5.  Grubość końcówki sondy endoskopowej max.  9,2 mm Tak, podać  

6.  Kanał roboczy min. 2,8 mm umożliwiający zastosowanie 
rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych 

Tak , 
podać 

 

7.  Głębia ostrości nie gorsza niż od  2 mm do 100 mm dająca 
możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez 
utraty ostrości 

Tak , 
podać 

 

8.  Minimalna odległość widzenia narzędzia: max. 3 mm od 
końcówki sondy endoskopowej  

Tak , 
podać 

 

9.  Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 210o, D:90o, L:100o, 
P:100o  

Tak , 
podać 

 

10.  Blokada pokrętła lewo/prawo Tak   

11.  Blokada pokrętła góra/dół Tak   

12.  Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej Tak   

13.  Pole widzenia min. 140o Tak , 
podać 

 

14.  Min. 3 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością 
zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie 
pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez 
łatwy i szybki sposób sterowania aparatem 

Tak , 
podać 

 

15.  Długość sondy roboczej 1050 mm +/- 5%, gwarantująca 
odpowiedni zasięg endoskopu 

Tak , 
podać 

 

16.  Długość całkowita 1300 mm +/- 5% Tak , 
podać 

 

17.  Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia 
przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą 
endoskopu 

Tak   

18.  Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu Tak   

19.  Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek 
uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu 
poprzez przypadkowe zalanie 

Tak   

20.  Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej 
częstotliwości 

Tak   

21.  Funkcja zatrzymania wstępnego Tak   

22.  Elektroniczna funkcja zoom Tak   

23.  Funkcja migawki elektronicznej Tak   
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

24.  W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny Tak   

25.  Kompatybilny z oferowanym  procesorem wideo Tak   

26.  Kompatybilność z oferowaną myjnią potwierdzona w 
instrukcji obsługi.  

Tak  

WIDEOKOLONOSKOP  – 1 szt. 

27.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

28.  Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV 
wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian 
chorobowych 

Tak   

29.  Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez 
filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności 
wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym 
świetle 

Tak   

30.  Grubość całej sondy endoskopowej  max. 12,9 mm w celu 
zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek 
wprowadzania endoskopu 

Tak , 
podać 

 

31.  Grubość końcówki sondy endoskopowej  max. 12,9 mm Tak , 
podać 

 

32.  Kanał roboczy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie 
rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych 

Tak , 
podać 

 

33.  Głębia ostrości nie gorsza niż od  2 mm do 100 mm  Tak , 
podać 

 

34.  Minimalna odległość widzenia narzędzi: max. 3 mm od 
końcówki sondy endoskopowej  

Tak , 
podać 

 

35.  Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 180o, D:180o, L:160o, 
P:160o  

Tak , 
podać 

 

36.  Blokada pokrętła lewo/prawo Tak   

37.  Blokada pokrętła góra/dół Tak   

38.  Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej Tak  

39.  Pole widzenia min. 140o w celu zwiększenia wykrywalności 
zmian nowotworowych usytułowanych za fałdami oraz w 
zagięciach jelita 

Tak , 
podać 

 

40.  Min. 3 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością 
zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie 
pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez 
łatwy i szybki sposób sterowania aparatem 

Tak , 
podać 

 

41.  Długość sondy roboczej 1600 mm +/- 5% , gwarantująca 
odpowiedni zasięg endoskopu 

Tak , 
podać 

 

42.  Długość całkowita 2000 mm +/- 5% Tak , 
podać 

 

43.  Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą 
pierścienia zlokalizowanego przy głowicy w celu zmniejszenia 
dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania 
endoskopu 

Tak   

44.  Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia 
przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą 
endoskopu 

Tak   

45.  Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu Tak   

46.  Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek 
uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu 
poprzez przypadkowe zalanie 

Tak   

47.  Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek Tak   
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu 
wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień 

48.  Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej 
częstotliwości 

Tak   

49.  Funkcja zatrzymania wstępnego Tak   

50.  Elektroniczna funkcja zoom Tak   

51.  Funkcja migawki elektronicznej Tak   

52.  W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny Tak   

53.  Kompatybilny z oferowanym procesorem wideo Tak   

54.  Kompatybilność z oferowaną myjnią potwierdzona w 
instrukcji obsługi. 

Tak  

TOR WIZYJNY 

PROCESOR OBRAZU – 1 szt. 

55.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

56.  Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród min.: 
HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. 

Tak, podać  

57.  Cyfrowe wyjścia HDTV1080 min.: DVI-D, 2X HD-SDI,  Tak, podać  

58.  Analogowe wyjścia HDTV1080 min.: RGB Tak, podać  

59.  Wyjścia wideo standard min.: S-video, Composite  Tak, podać  

60.  Wejścia HDTV min.: HD-SDI Tak   

61.  Wyjścia komunikacyjne min.: Ethernet/DICOMM, Firewire. Tak, podać  

62.  Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora 
wyświetlane w pełni w języku polskim 

Tak   

63.  Polskie czcionki Komunikatów procesora Tak   

64.  Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) 
podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. 

Tak   

65.  Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick Tak   

66.  Zapisywanie zdjęć jako min. JPEG lub bezstratny TIFF Tak  

67.  System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w 
momencie uruchomiania zapisu obrazów. 

Tak   

68.  Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. Tak   

69.  Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 
min. 25 trybów 

Tak, podać  

70.  Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego 
zatrzymaniu 

Tak   

71.  Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo 
światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. 

Tak   

72.  Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła  Tak   

73.  Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie 
światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. 

Tak   

74.  Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na 
procesorze – min. 2, na klawiaturze min. – 4. 

Tak   

75.  Kompatybilny z oferowanymi endoskopami Tak   

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. 

76.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 

PODAĆ 
……………. 
…………… 
……………. 
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

Rok produkcji: ……………. 

77.  Lampa Ksenon min. 300 Wat lub równoważny LED Tak, podać  

78.  Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle 
światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor 
czerwony.  

Tak   

79.  Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie 
awarii lampy głównej – min. 35 W. 

Tak , 
podać 

 

80.  Automatyczna regulacja mocy światła Tak   

81.  Ręczna regulacja mocy światła min.  +/- 8 stopni Tak, podać  

82.  Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na 
panelu urządzenia. 

Tak   

83.  Insuflacja powietrza min. 0-2 stopni Tak, podać  

84.  Kompatybilne z endoskopami ultrasonograficznymi Tak  

85.  Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy 
jednego konektora. 

Tak   

86.  Kompatybilny z oferowanymi endoskopami Tak   

MONITOR MEDYCZNY HDTV – 1 szt. 

87.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

88.  Przekątna ekranu 24-27”  Tak , 
podać 

 

89.  Matryca podświetlana LED Tak,  

90.  Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 Full HD Tak, podać  

91.  Kontrast  min. 1000:1 Tak, podać  

92.  Sygnał wejścia min.: S-Video, DVI-D, HDSDI, Composite, VGA Tak, podać  

93.  Kąt widzenia min. poziom / pion  178/178 Tak, podać  

94.  mocowanie VESA 100mm  Tak  

95.  Waga: max. 9 kg Tak, podać  

WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. 

96.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

97.  Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół Tak  

98.  Wieszak na dwa endoskopy Tak  

99.  Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony 
wózka 

Tak  

100.  Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem - 
góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza 
obrysem wózka. 

Tak  

101.  Uchwyt monitora ze wspomaganiem hydraulicznym w celu 
ułatwienia manipulacji monitorem podczas badania 

Tak  

102.  Transformator separujący umożliwiający podłączenie 
urządzeń 

Tak  

103.  Główny wyłącznik zasilania Tak  

104.  Szuflada na klawiaturę Tak  

105.  Pojemnik na akcesoria montowany do boku wózka Tak  

106.  Reling na słoje ssaka montowany do boku wózka Tak  
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

107.  Min. 4 półki do ustawienia urządzeń  w tym dwie  z 
możliwością regulacji wysokości 

Tak, podać  

108.  Wymiary max: 1900 mm (wys.) x 700 mm (gł.) x 700 mm 
(szer.)  

Tak, podać  

109.  Wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli Tak  

110.  Uchwyty do nawijania kabli Tak  

MYJNIA-DEZYNFEKTOR NA DWA ENDOSKOPY – 1 szt. 

111.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

112.  Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system 
przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, 
kolonoskopów, duodenoskopów, bronchoskopów – zgodny z 
wymogami NFZ 

Tak   

113.  Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu Tak   

114.  Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim Tak   

115.  Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach 
wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy 
endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się 
powierzchni sondy.  

Tak   

116.  System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie 
endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów 

Tak   

117.  Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do 
użycia w myjniach endoskopowych  

Tak   

118.  Dezynfekcja w temperaturze około 35oC Tak  

119.  Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów 
podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z 
systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. 

Tak   

120.  Kompatybilność z płynami do dezynfekcji na bazie kwasu 
nadoctowego. 

Tak   

121.  Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów 
składający się z następujących etapów: 

Test Szczelności trwający przez cały proces.  

Czyszczenie wstępne 

Czyszczenie z detergentem 

Pierwsze płukanie 

Dezynfekcja 

Drugie płukanie 

Płukanie końcowe 

Schładzanie 

Suszenie 

Tak   

122.  Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i 
szczelne odprowadzenie oparów 

Tak   

123.  Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną 
lampę UV 

Tak   

124.  Odkażanie wody płuczącej przez dodanie kwasu nadoctowego Tak   

125.  Program automatycznej samodezynfekcji myjni  w czasie max. 
30 minut 

Tak, podać  

126.  Wyświetlanie upływającego czasu procesu Tak   

127.  Wyświetlanie aktualnej temperatury procesu  Tak   

128.  Program kontroli sanitarnej w celu możliwości pobrania 
próbki wody z płukania końcowego 

Tak   
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

129.  Możliwość zaprogramowania sygnału dźwiękowego dla 
zakończenia programu 

Tak, podać   

130.  Zasilanie prądem jedno lub trójfazowym Tak, podać  

131.  Zasilanie wodą  z instalacji szpitalnej Tak   

132.  Obudowa komory ze stali kwasoodpornej Tak   

133.  Możliwość jednoczesnego mycia dwóch endoskopów typu: 
kolonoskop, gastroskop 

Tak   

134.  Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit) Tak   

135.  Zaprogramowane, bez możliwości ingerencji parametry 
procesu mycia i dezynfekcji zgodne z kompatybilnymi 
płynami.   

Tak   

136.  Sposób podłączenia zbiorników z płynami posiadający 
zabezpieczenie przed przypadkową, niewłaściwą zamianą 
zbiorników. 

Tak   

137.  System bezpieczny dla Użytkownika  brak kontaktu ze 
środkami chemicznymi dzięki szczelnemu systemowi 
podłączania środków chemicznych oraz kondensatorowi 
oparów w myjni . 

Tak   

138.  Kompatybilność rekomendowanych preparatów do użycia w 
oferowanej myjni-dezynfektorze potwierdzona badaniem 
mikrobiologicznym skuteczności dezynfekcji z użyciem 
oferowanej myjni i środków. 

Tak   

139.  Kompatybilny preparat do mycia: 
Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej na 
bazie środków powierzchniowo czynnych, skuteczny w niskich 
temperaturach w usuwaniu cząstek organicznych  oraz resztek 
białkowych 
Skład: niejonizujące  środki powierzchniowo-czynne 
Przeznaczenie: mycie maszynowe 
Dozowanie automatyczne 

Tak   

140.  Kompatybilny preparat do dezynfekcji: 
Skład: Kwas octowy, kwas nadoctowy 
Spektrum działania - B, F,Tbc,V ,S 
Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna 

Tak  

141.  W okresie zaoferowanej gwarancji, Wykonawca zapewni 
niezbędne i kompatybilne preparaty do prawidłowej 
eksploatacji zaoferowanej myjni. Przewidywana liczba cylki w 
okresie roku ok. 1500. 

Tak  

142.  Skuteczność mikrobiologiczna kompatybilnych środków do 
dezynfekcji potwierdzona badaniami wg obowiązujących 
norm europejskich: 
EN 13727: Działanie bakteriobójcze 
EN 13624: Działanie grzybobójcze 
EN 14348: Działanie mykobakteriobójcze 
EN 14476: Działanie wirusobójcze 
EN 13704: Działanie zarodnikobójcze 

Tak   

143.  W komplecie kosz na małe elementy Tak  

144.  Urządzenie medyczne zgodne z dyrektywa dotyczącą 
wyrobów medycznych  

Tak   

145.  Zgodność z aktualnymi Normami Europejskimi  dotyczącymi 
myjni-dezynfektorów EN ISO 15883-1 i 4.  

Tak   

146.  Skuteczność dezynfekcji potwierdzona badaniami 
mikrobiologicznymi dezynfekcji ładunku zgodne z normą dla 
myjni-dezynfektorów ISO 15883 z użyciem kompatybilnych 
płynów na bazie kwasu nadoctowego. 

Tak   

147.  Wymiary max.  szer. x głęb. x wys. 950x600x900mm  Tak, podać   

148.  Podłączenie po przygotowaniu przyłączy prądu, wody, 
kanalizacji przez Zamawiającego według wytycznych 
Wykonawcy  

Tak   
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

149.  Kompatybilna z oferowanymi endoskopami Tak   

ZEWNĘTRZNY UZDATNIACZ WODY – 1 szt. 

150.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

151.  Elektroniczne sterowanie objętościowe Tak   

152.  Funkcja dezynfekcji Tak   

153.  Wbudowany pojemnik na sól Tak   

154.  Cyfrowy wyświetlacz Tak   

155.  Przepływ nominalny przy wymieszaniu do twardości od: 2 
m3/h 

Tak   

156.  Pobór mocy w trakcie pracy: max. 6 W Tak , 
podać 

 

157.  Zasilanie 230V Tak  

158.  Wys. x głęb. x szer. max.: 1150x500x400 mm Tak, podać  

159.  Kompatybilny z oferowaną myjnią Tak  

 SYSTEM DOKUMENTACJI PROCESU MYCIA I DEZYNFEKCJI – 1 szt. 

160.  Systemem monitorująco-raportujący poprawność mycia i 
dezynfekcji  

Tak   

161.  Identyfikacja endoskopu poprzez zbliżeniowe chipy RFiD 
umieszczane na endoskopach 

Tak   

162.  Identyfikacja użytkowników odpowiedzialnych za dezynfekcje 
poprzez personalne karty 

Tak   

163.  System podaje głosowo instrukcje działania. Tak   

164.  Możliwość wydruku raportów. Tak   

165.  Możliwość wydruku raportów  Tak   

166.  Wbudowana lub zewnętrzna drukarka Tak, podać  

167.  Ekran LCD do wyświetlania danych Tak   

168.  Możliwość podłączenia i obsługi trzech myjni jednocześnie. Tak   

169.  Kompatybilny z oferowaną myjnią Tak   

DIATERMIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. 

170.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

171.  Aparat - diatermia chirurgiczna z przystawką argonową  na 
wózku z butlą argonu 5l  

Tak  

172.  Diatermia mono- i bipolarna z trybami pracy do zabiegów 
endoskopowych 

Tak  

173.  Możliwości odłączenia diatermii bez konieczności odłączania 
butli argonowej 

Tak  

174.  Kolorowy wyświetlacz do komunikacji aparat – użytkownik. 
Komunikacja w języku polskim 

Tak  

175.  Możliwość zapamiętania min. 7 programów i zapisania ich 
pod nazwą procedury i nazwiskiem operatora, 

Tak, podać  

176.  Aparat wyposażony w układy autodiagnostyczne i serwisowe 
sygnalizujące nieprawidłowości w pracy lub w obsłudze 
aparatu i wyświetlający komunikaty w języku polskim 

Tak  

177.  Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej 
jednorazowej dzielonej monitorujący: 

Tak  
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

- kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o 
wartości oporności połączenia 

- orientacje elektrody neutralnej względem elektrody 
aktywnej 

- układ kontroli czasu aktywacji  . 

178.  Moc koagulacji bipolarnej regulowana z krokiem 1W (w całym 
zakresie) do min. 120 W 

Tak  

179.  Koagulacja bipolarna z możliwością automatycznego 
rozpoczęcia i zakończenia pracy z możliwość regulacji czasu 
opóźnienia w zakresie min 0.1 -3sek  

Tak, podać  

180.  Regulacja głębokości koagulacji bipolarnej w min. 4-
stopniowej skali  

Tak, podać  

181.   Moc cięcia monopolarnego  min. 300 [W] regulowana z 
krokiem 1W 

Tak, podać  

182.  Moc koagulacji monopolarnej min. 120W dla wszystkich 
dostępnych trybów koagulacji standardowej i argonowej 
regulowana z krokiem 1W 

Tak, podać  

183.  Możliwość koagulacji monopolarnej kontaktowej i argonowej Tak  

184.  Koagulacja monopolarna natryskowa typu spray z mocą min. 
120W 

Tak, podać  

185.  Min. 8 efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas 
podstawowych trybów cięcia  

Tak, podać  

186.  Sposób pracy dla cięcia monopolarnego dostępny w osłonie 
argonu   

Tak  

187.  Tryb pracy umożliwiający naprzemienne cięcie i koagulację ( 
Endo-Cut) z możliwością regulacji czasu trwania obu funkcji z 
automatyczna regulacją mocy wyjściowej 

Tak  

188.  Min. 4 efekty koagulacji możliwych do uzyskania podczas tryb 
pracy do gastroenterologicznych zabiegów endoskopowych 
polipektomi i min. 4 dla papilotomii). 

Tak, podać  

189.  Regulacja ograniczenia mocy z krokiem co 1W w całym 
zakresie regulacji 

Tak  

190.  Wyposażenie: 

- min. 2 niezależne gniazda monopolarne z możliwością 
podłączania bez adpatera kabli z wtykiem 3 pin oraz 
jednopinowych 5mm i 4mm 

- min 1 gniazdo bipolarne, umożliwiające podłączenie wtyczek 
w systemie koaksjalnym oraz dwupinowym o rozstawie 
standardu 22 mm i 28,5 mm, bez dodatkowych adapterów 

- min. 2 gniazda argonowe , w tym 1 gniazdo do 
instrumentów argonowych umożliwiający podłączanie sond 
ze zintegrowanym filtrem bakteryjnym 

- 1 gniazdo elektrody neutralnej dla wtyków 1 pinowych i 
dwupinowych 

Tak, podać  

191.  Wymienne moduły gniazd przyłączeniowych umożliwiające 
rozbudowę aparatu 

Tak  

192.  Regulacja natężenia przepływu argonu z dokładnością do 0,1 
l/min. w zakresie do min. 8,0 l/min. 

Tak  

193.  Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie sond 
argonowych zapewniające rozpoznawanie sondy i ustawianie 
dla niej optymalnych parametrów pracy i przepływu 

Tak  

 Wyposażenie diatermii: 

194.  Włącznik nożny podwójny  do aktywowania wszystkich funkcji 
monopolarnych / bipolarnych -  1 szt., bryzgoszczelny  

Tak  

195.  Wyłącznik  nożny, pojedynczy bryzgoszczelny z kablem – 1 szt. Tak  
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

196.  Kabel do monopolarnych instrumentów endoskopowych 
(pętle) , dł. min. 3 m – 1 szt. 

Tak  

197.  Elastyczna sonda endoskopowa do koagulacji argonowej z 
wypływem na wprost, dł. min. 2 m, śr. 2,2-:- 2,4 mm – 1 szt. 

Tak, podać  

198.  Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej – 1 szt. Tak  

199.  Elektroda neutralna jednorazowa dzielona  pow. 80 -85cm2 z 
pierścieniem ekwipotencjalnym nie połączonym elektryczni i 
mechanicznie z powierzchniami płytki, min. 50 szt. 

Tak  

Wymagania dodatkowe dla Zestaw endoskopowy 

200.  Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK  

201.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

202.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

203.  Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej 
protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

TAK  

204.  Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK  

205.  Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail.  

TAK  

206.  Włączenie (Integracja) oferowanych urządzeń do systemów 
informatycznych RIS/PACS funkcjonujących u Zamawiającego 

TAK  

207.  Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK  

 
 

Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 
podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 4) 

Przedmiot: Echo doppler - 1 zestaw, sztuk 1. 

 
Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany (opisać) 

Echo doppler  – 1 szt. 

1.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  Aparat ultrasonograficzny najwyższej klasy, cyfrowy, 
składający się z jednostki głównej oraz pakietów 
klinicznych i głowic 

Tak  

3.  Zasilanie 230V / 50 Hz. Tak  

4.  Aparat na 4 kółkach, skrętnych, z blokadą co najmniej 2 
kółek. 

Tak  

5.  Waga aparatu nie większa niż 120 kg. Tak  

6.  Monitor kolorowy w technologii nie gorszej niż LCD lub 
LED, o przekątnej ekranu co najmniej 23 cale.  

Tak 
 

7.  Rozdzielczość ekranu monitora nie gorsza niż 1920 x 1080 
pikseli. 

Tak 
 

8.  Co najmniej 4 aktywne, niezależne gniazda do przyłączania 
głowic. 

Tak 
 

9.  Co najmniej 4 000 000 procesowych cyfrowych kanałów 
przetwarzania. 

Tak 
 

10.  Panel dotykowy z klawiaturą alfanumeryczną, o przekątnej 
co najmniej 10 cali, umożliwiający szybki dostęp do funkcji 
sterowania aparatem. 

Tak 
 

11.  Klawiatura alfanumeryczna panelu dotykowego do 
wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu 
oraz badań. 

Tak 
 

12.  Monitor na ruchomym ramieniu umożliwiającym regulację 
ustawienia monitora: wysokość góra-dół, prawo-lewo 
przód-tył 

Tak 
 

13.  Regulacja położenia pulpitu obrót pulpitu wokół osi min. 
+/- 90 stopni, z blokadą położenia. 

Tak 
 

14.  Możliwość powiekszenia obrazu USG na ekranie tak, aby 
zajmował nie mniej niż 80% powierzchni ekranu monitora 

Tak 
 

15.  Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, 
B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD 

Tak 
 

16.  Zakres częstotliwości pracy podłączanych głowic co 
najmniej (1-20) MHz. 

Tak 
 

17.  Dysk wewnętrzny o pojemności co najmniej 500 GB. Tak  

18.  Wbudowany w aparat dysk twardy SSD przeznaczony na 
system operacyjny o pojemności min. 200 GB 

Tak 
 

19.  Funkcja nagrywania danych na nośniki zewnętrzne: 
wbudowane w aparat nagrywarka DVD R/RW oraz co 
najmniej 4 porty USB. 

Tak 
 

20.  Format nagrywania obrazów na nośniki zewnętrzne co 
najmniej: DICOM 3.0, AVI, JPG. 

Tak 
 

21.  Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na min. 
1 dostępnej głowicy liniowej min. 18 kątów 

Tak 
 

22.  Dynamika systemu aparatu co najmniej 300 dB. Tak  

23.  Liczba obrazów pamięci dynamicznej prezentacji B (2D) 
oraz kolor Doppler nie mniejsza niż 2 000. 

Tak 
 

24.  Zapis Dopplera spektralnego co najmniej 54 sek. Tak  

25.  Co najmniej 8 regulatorów wzmocnienia głębokościowego. Tak  

26.  Co najmniej 4 regulacje wzmocnienia poprzecznego wiązki 
, wyświetlanie lini wzmocnienia poprzecznego na ekranie  

Tak 
 

27.  Videoprinter małego formatu, czarno-biały, do wydruków 
na papierze o szerokości (110±20) mm, wbudowany w 
aparat. 

Tak 
 

28.  Aparatu współpracuje z różnymi typami głowic, co 
najmniej:  
wieloelementowymi (tzw. phased array) 
liniowymi 

Tak 
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

konweksowymi 
przezprzełykowymi wielopłaszczyznowymi 
matrycowymi do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym – 
do echokardiografii przezklatkowej – jako możliwość 
dalszej rozbudowy 
matrycowymi do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym 
do echokardiografii przezprzełykowej – jako możliwość 
dalszej rozbudowy 

 OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU   

29.  Tryby obrazowania co najmniej: prezentacja B (2D), 
prezentacja M, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, Doppler 
mocy, Doppler mocy kierunkowy, tryb dupleks (prezentacja 
B + Doppler pulsacyjny), tryb tripleks (prezentacja B + kolor 
Doppler/ Doppler mocy + Doppler pulsacyjny), Doppler 
spektralny, obrazowanie panoramiczne, obrazowanie 
harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem 
impulsu. 

Tak 

 

30.  Zakres głębokości penetracji pola obrazowanego co 
najmniej 40 cm. 

Tak 
 

31.  Częstotliwość odświeżania obrazu w prezentacji B nie 
mniejsza niż 2000 obrazów/sek. 

Tak 
 

32.  W prezentacji Doppler spektralny z falą ciągłą sterowanie 
pod kontrolą obrazu 2D. 

Tak 
 

33.  Funkcja anatomicznego M-mode w czasie rzeczywistym Tak  

34.  Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie co 
najmniej (1- 18) mm. 

Tak 
 

35.  Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w 
czasie rzeczywistym: prezentacja B + B i Doppler kolor. 

Tak 
 

36.  Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o: 
jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym co 
najmniej 2 niezależnych płaszczyzn na głowicach 
trójwymiarowych kardiologicznych przezklatkowych, w 
prezentacji B i Doppler kolorowy. 

Tak 

 

37.  Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o: 
Możliwość kolorowego odwzorowania przepływów w 
czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej 
bryły (3D kolor Doppler), z głowic trójwymiarowych. 

Tak 

 

38.  Aparat oferowany z dedykowanymi głowicami i  
oprogramowaniem do badań kardiologicznych, 
naczyniowych, brzusznych oraz małych narządów, w tym w 
standardzie wyposażony w opcje kardiologiczne do badań 
wysiłkowych, dopplera tkankowego, głowice nieobrazową 
2 MHz, głowice kardiologiczną wielopłaszczyznowa 
sektorową o elektronicznej regulacji płaszczyzny 
obrazowania w zakresie od 0 do 180 stopni 
Zakres obrazowania min. 2-7 MHz, liczba elementów min. 
2400 

Tak 

 

39.  Automatyczna optymalizacja obrazu 2D uruchamiana za 
pomocą jednego przycisku (m.in. automatyczne 
dopasowanie wzmocnienia obrazu). 

Tak 
 

40.  Ciągła automatyczna optymalizacja obrazu 2D 
uruchamiana za pomocą jednego przycisku (m.in. 
automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). 

Tak 
 

41.  Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego za 
pomocą jednego przycisku (m.in. automatyczne 
dopasowanie linii bazowej oraz częstotliwości powtarzania 
impulsów PRF). 

Tak 

 

42.  Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów 
przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie 
rzeczywistym na ruchomym spektrum. 

Tak 
 

43.  Funkcje postprocessingu dostępne na zatrzymanych 
obrazach. 

Tak 
 

44.  Funkcje postprocessingu dostępne na zapisanych w 
archiwum obrazach. 

Tak 
 

45.  Funkcja przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym 
spektrum Dopplera. 

Tak 
 

46.  Funkcja zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów 
oraz kalkulacji. 

Tak 
 

47.  Funkcja adaptacyjnego przetwarzania obrazu redukującego Tak  
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

artefakty i szumy z możliwością regulacji poziomu jego 
wzmocnienia. 

48.  Oprogramowanie do oceny odkształcenia lewej komory 
bazująca na 3 projekcjach z wykorzystaniem śledzenia 
markerów ultrasonograficznych 2D i rezultatem w postaci 
wykresów Strain na 18 segmentowej tarczy. Automatyczne 
rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez 
konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów 
obrysu. 

Tak 

 

49.  Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o: 
Modułu analizy w obrazowaniu 3D, co najmniej: 
3D LV z wyznaczeniem masy lewej komory, 3D RV oraz 3D 
LA. 

Tak 

 

50.  Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o: 
Oprogramowanie wspomagające dobór zastawki mitralnej 
bazujące na zarejestrowanych projekcjach 3D. 

Tak 
 

51.  Zabezpieczenia dostępu do aparatu oraz do badań 
pacjenta na dysku aparatu hasłem w sposób 
uniemożliwiający dostęp do tych badań w sposób 
przypadkowy, bez znajomości hasła 

Tak 

 

52.  Funkcja importu do aparatu i wyświetlania na ekranie 
obrazów z badań CT w celu dokonywania porównań z 
aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG.  

Tak 
 

53.  Ponadto aparat musi być wyposażony w następujące 
głowice 

Tak 
 

54.  Głowic do wykonywania badań kardiologicznych typu  
sektor wykonaną w technologii wielorzędowej matrycowej 
lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single 
Crystal, PureWave, Hanafy Lens o zakresie obrazowania 
min. 1-5 MHz, Liczba elementów akustycznych min. 70, Kąt 
skanu min. 90 stopni, tryby obrazowania: prezentacja B, 
prezentacja M, Doppler kolor, Doppler z falą ciągłą, 
Doppler PW 

Tak 

 

55.  Głowica typu convex wykonana w technologii 
wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco 
poprawiającej rozdzielczość np. typu Single Crystal, typu 
PureWave, typu Hanafy Lens 
Pasmo min 1-5MHz 
Min 252 elementów akustycznych 
Kąt skanu min 110 stopni 
Możliwość podłączenia prowadnicy biopsyjnej 

Tak 

 

56.  Głowica liniowa  
Pasmo min. 3-11 MHz 
Długość pola obrazowania max 40 mm 
Liczba elementów akustycznych min. 252. 

Tak 

 

57.  Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o: 
Głowica liniowa wykonana w technologii wielorzędowej 
matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość 
np. typu Single Crystal, typu PureWave, typu Hanafy Lens 
Pasmo min. 4-17 MHz 
Długość pola obrazowania min. 50 mm 
Liczba elementów akustycznych min. 1700 

Tak 

 

58.  Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o: 
Głowica sektorowa matrycowa 3D z obrazowaniem 
harmonicznym do badań przezklatkowych serca 
zakres częstotliwości pracy co najmniej 2-5 MHz 
tryby obrazowania: prezentacja B, prezentacja M, Doppler 
kolor, Doppler z falą ciągłą, Doppler mocy 
liczba elementów akustycznych nie mniejsza niż 2700 

Tak 

 

Wymagania dodatkowe dla Echo doppler 

59.  Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o: 
Elastografia typu shear wave (falą poprzeczną) kodowana 
kolorem dostępna na dostępnej głowicy liniowej wysokiej 
częstotliwości. Możliwość wyświetlania wyniku w kPa i 
m/s. 
Możliwość wykonania pomiaru elastograficznego off-line 
Możliwość regulacji wielkości bramki elasatografii 
shearwave kodowanej kolorem oraz możliwość regulacji 
wielkości pola pomiarowego od 1 do 20 mm. 
Wymagana tzw. mapa ufności elstogramu informująca o 

Tak 
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

rozkładzie fali poprzecznej w badanym obszarze i 
pomagająca w interpretacji badanego obszaru 

60.  Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK 
 

61.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

62.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

63.  Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji 
potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania 
urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy 
personelu. 

TAK 

 

64.  Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji 
zalecany przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK 
 

65.  Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów 
serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , 
adres e-mail.  

TAK 

 

66.  Włączenie (Integracja) oferowanych urządzeń do systemów 
informatycznych RIS/PACS funkcjonujących u 
Zamawiającego 

TAK  

67.  Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK 

 

 
 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 

 
 
 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 4) 

Przedmiot: Aparat ultrasonograficzny mobilny - 1 zestaw, sztuk 1. 

 
Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany (opisać) 

1.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  Aparat ultrasonograficzny mobilny, cyfrowy, składający się 
z jednostki głównej oraz głowicy do badań ogólnych i 
kardiologicznych 

Tak 
 

3.  Zasilanie 230V / 50 Hz. Tak  

4.  Aparat na 4 kółkach, skrętnych, z blokadą co najmniej 2 
kółek. 

Tak 
 

5.  Waga aparatu nie większa niż 55 kg. Tak  

6.  Ilość niezależnych aktywnych kanałów  min. 60 000 Tak  

7.  Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 Tak  

8.  Dynamika systemu min. 160 dB Tak  

9.  Monitor medyczny LCD o wysokiej rozdzielczości bez 
przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. 
Przekątna ekranu min. 19 cali 

Tak 
 

10.  Klasyczny panel sterujący z przyciskami Tak  

11.  Klawiatura do wprowadzania danych i opisów wbudowana 
w panel sterujący 

Tak 
 

12.  Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach 
konsoli aparatu 

Tak 
 

13.  Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 12 MHz. Tak  

14.  Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 
1000 klatek 

Tak 
 

15.  Możliwość uzyskiwania dynamicznych obrazów (klipów) z  
regulacja prędkości odtwarzania w pętli pamięci 

Tak 
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dynamicznej obrazów (tzw. pamięć  Cineloop)  

16.  Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub B-mode min. 60 
sek. 

Tak 
 

17.  Regulacja głębokości pola obrazowania do 30 cm Tak  

18.  Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z 
możliwością blokowania minimum dwóch z czterech kół 

Tak 
 

 Obrazowanie i prezentacja obrazu   

19.  Kombinacje prezentowanych obrazów Min: 
B, B + B; M; B + M; D (pulsacyjny lub ciągły); B + D 
B + C (Color Doppler); B + PD (Power Doppler); B + Color + 
M; Doppler Tkankowy 

Tak 

 

20.  Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu 2D: min. 1 000 
obrazów/sek. 

Tak 
 

21.  Płynna regulacja szerokości i położenia obrazu 
sektorowego podczas obrazowania „żywo” 

Tak 
 

22.  Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny PWD 
oraz HPRF PWD  

Tak 
 

23.  Minimum 5 prędkości przesuwu spektrum 
dopplerowskiego 

Tak 
 

24.  Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 8,0 
m/sek (przy zerowym kącie bramki) 

Tak 
 

25.  Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów 
przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie 
rzeczywistym na ruchomym spektrum. 

Tak 
 

26.  Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) Tak  

27.  Zakres prędkości Dopplera ciągłego (CWD) min.: 18 m/sek. 
(przy zerowym kącie bramki) 

Tak 
 

28.  Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) Tak  

29.  Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) oraz Power 
Doppler kierunkowy 

Tak 
 

30.  Obrazowanie jednoczesne B + B/CD (Color/Power Doppler) 
w czasie rzeczywistym na ekranie podzielonym na dwa 

Tak 
 

31.  System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący 
artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych 
głowicach 

Tak 
 

32.  Automatyczna optymalizacja obrazu PWD za pomocą 
jednego przycisku 

Tak 
 

33.  Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 18 mm Tak  

34.  Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: 
min. 20 stopni 

Tak 
 

35.  Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni Tak  

36.  Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 
strefach 

Tak 
 

37.  Podłużna regulacja wzmocnienia LGC min 2 pasma Tak  

38.  Automatyczna zmiana częstotliwości pracy Dopplera 
kolorowego w zależności od głębokości bramki dopplera 

Tak 
 

39.  Regulacja płynna przy pomocy manipulatora kulkowego 
wielkości rejonu zainteresowania (ROI) w Dopplerze 
kolorowym w trybie angiograficznym oraz zoom’u 

Tak 
 

40.  Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami 
pomiarowymi do badań kardiologicznych osób dorosłych, 
badań brzusznych, naczyniowych, małych narządów 

Tak 
 

 Archiwizacja obrazów   

41.  Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, 
obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 
300 GB 

Tak 
 

42.  Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie 
obrazów w standardzie DICOM z obsługą minimum 
następujących protokołów:  Storage, Storage Commitment, 
Worklist,  

Tak 

 

43.  Zapis obrazów w formatach: min. DICOM, BMP  oraz pętli 
obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością 
eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty 
CD/DVD 

Tak 

 

44.  Możliwość zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i 
nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. 
Przy zapisie na zewnętrznym nośniku danych 
automatyczne dogrywanie przeglądarki DICOM 

Tak 

 

45.  Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na 
zewnętrzne nośniki 

Tak 
 

46.  Videoprinter czarno-biały Tak  
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47.  Nagrywarka DVD-R/RW  Tak  

48.  Wbudowane wyjście min. USB 2.0 do podłączenia 
nośników typu PenDrive 

Tak 
 

49.  Wbudowana karta sieciowa Ethernet min 10/100 Mbps Tak  

50.  Możliwość podłączenia drukarki laserowej do 
bezpośredniego wydruku raportów z aparatu 

Tak 
 

 Funkcje użytkowe   

51.  Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. 10 
stopniowa regulacja 

Tak 
 

52.  Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. 10 stopniowa 
regulacja 

Tak 
 

53.  Ilość pomiarów obrazowanych  jednocześnie na ekranie 
min. 8 

Tak 
 

54.  Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni oraz 
objętości min. dwoma sposobami: pomiar 3 odległości 
oraz pomiar powierzchni metodą dysków i wysokości  

Tak 
 

55.  Przełączanie głowic z klawiatury.  Tak  

56.  Przesunięcie linii bazowej i zmiana skali dostępne w czasie 
rzeczywistym przy pomocy jednego przycisku 

Tak 
 

57.  Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów 
w systemie 

Tak 
 

 Głowice ultrasonograficzne   

58.  Głowica elektroniczna, sektorowa szerokopasmowa, Podać 
typ. 

Tak 
 

59.  Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 4,0 MHz. Tak  

60.  Liczba elementów akustycznych min. 64 Tak  

61.  Obrazowanie harmoniczne  Tak  

62.  Głowica elektroniczna, conweks szerokopasmowa, Podać 
typ. 

Tak 
 

63.  Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 4,0 MHz. Tak  

64.  Liczba elementów akustycznych min. 128 Tak  

65.  Obrazowanie harmoniczne  Tak  

66.  Głowica elektroniczna, liniowa szerokopasmowa, Podać 
typ. 

Tak 
 

67.  Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 12,0 MHz. Tak  

68.  Liczba elementów akustycznych min. 128 Tak  

69.  Obrazowanie harmoniczne  Tak  

Wymagania dodatkowe: 

70.  Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK 
 

71.  Rok produkcji urządzenia 2020 r. TAK  

72.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

73.  Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji 
potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania 
urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy 
personelu. 

TAK 

 

74.  Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji 
zalecany przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK 
 

75.  Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów 
serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , 
adres e-mail.  

TAK 

 

76.  Włączenie (Integracja) oferowanych urządzeń do systemów 
informatycznych RIS/PACS funkcjonujących u 
Zamawiającego 

TAK  

77.  Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK 

 

 
 

 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

              (pakiet/część nr 5) 

 

Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1. 

 
Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany (opisać) 

Próba wysiłkowa  – 1 szt. 

1.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

2.  Oprogramowanie wchodzące w skład kardiologicznej plat-
formy do obsługi holterów (EKG i ABPM), spirometrii, ergo-
spirometrii i spoczynkowego EKG z oceną ryzyka nagłej 
śmierci sercowej 

TAK  

3.  Ta sama baza pacjentów dla systemu próby wysiłkowej, 
holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i 
spoczynkowego EKG 

TAK  

4.  Możliwość wpisania m.in. imienia, nazwiska, płci, daty 
urodzenia, rasy pacjenta, wywiadu chorobowego oraz 
przyjmowanych leków 

TAK  

5.  Automatyczny backup bazy danych na różnych nośnikach tj. 
CD, DVD, dyski zewnętrzne HDD 

TAK  

6.  12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów 
badania 

TAK  

7.  Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania 
badania i poszczególnych faz 

TAK  

8.  Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z 
wartością docelową  

TAK  

9.  Podgląd zapisu EKG wraz z wyświetleniem pomiarów odcin-
ków ST w układzie: 1 x 6 , 2 x 6 oraz 1 x 12-kanałowym 

TAK  

10.  Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciąże-
nia, wartości ST i arytmii 

TAK  

11.  Możliwość zmiany układu okien i interfejsu użytkownika TAK  

12.  Ustawienie metody pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem 
próby  

TAK  

13.  Możliwość wyłączenia z podglądu niektórych kanałów EKG w 
przypadku artefaktów 

TAK  

14.  Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych punktu J 
oraz J+ podczas próby wysiłkowej 

TAK  

15.  Automatyczne wykrywanie arytmii i ich analiza TAK  

16.  Możliwość zatrzymania i retrospektywnego podglądu zapisu 
EKG w czasie trwania badania 

TAK  

17.  Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG podczas trwania 
próby 

TAK  

18.  Moduł pomiaru QT do analizy tzw. "syndromu długiego QT" i 
ryzyka nagłej śmierci 

TAK  

19.  Moduł Analizy ryzyka choroby wieńcowej i śmierci pacjenta TAK  

20.  Wyliczenie maksymalnego obciążenia dla poszczególnego 
pacjenta 

TAK  

21.  Wyliczenie maksymalnego HR z uwzględnieniem metody dla 
dorosłych i dzieci 

TAK  

22.  Wykrywanie nieprawidłowego procesu odpoczywania po 
próbie przy wykorzystaniu indeksu ST/HR 

TAK  

23.  Wykres map ST w postaci poziomego i pionowego rzutu 
serca 

TAK  

24.  Możliwość dodania znaczników i komentarzy na zapisie EKG 
podczas próby wysiłkowej 

TAK  

25.  Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas 
wysiłku 

TAK  

26.  Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas 
wysiłku 

TAK  

27.  Alarmy przekroczenia tętna oraz obniżenia i uniesienia 
odcinka ST 

TAK  

28.  Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym 
pomiarem ciśnienia 

TAK  
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

29.  Współpraca z bieżniami i ergometrami rożnych producentów TAK  

30.  Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla 
badania z cykloergometrem 

TAK  

31.  Możliwość automatycznego pomiaru BP dla bieżni i cykloer-
gometru 

TAK  

32.  Możliwość zmiany prędkości i nachylenia bieżni oraz obcią-
żenia cykloergometru podczas próby 

TAK  

33.  Możliwość edycji i tworzenia własnych protokołów TAK  

34.  Tworzenie profili dla grup pacjentów np. dzieci, sportowców, 
osób po zawale 

TAK  

35.  Możliwość zmiany protokołu na RAMP podczas próby TAK  

36.  Możliwość tworzenia opisu badania podczas trwania fazy 
odpoczynku z podglądem EKG 

TAK  

37.  Możliwość wydruku wstęgi EKG w trakcie przeprowadzania 
próby 

TAK  

38.  Możliwość automatycznego wydruku wstęgi EKG po zakoń-
czeniu każdej fazy badania 

TAK  

39.  Wydruk raportu w poziomie w celu dłuższych wydruków 
wstęg EKG 

TAK  

40.  Konfigurowanie raportu końcowego TAK  

41.  Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym 
poziom i nachylenie ST, odcinek RR, załamek P, odcinek PQ, 
załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Frideri-
cia) oraz QTr (po korekcji Holzmanna) 

TAK  

42.   W zestawie: 
- stacja robocza o parametrach; min 8 GB Ram, dysk twardy 
1TB HDD i min. 256 GB SSD, monitor 24”, procesor min. 6 
rdzeni, wyposażony w system Windows 10 Profesional, 
- przenośny aparat EKG jako bezprzewodowy moduł akwizy-
cyjny sygnału EKG, min. dane techniczne EKG: 
Kolorowy ekran dotykowy z możliwością jednoczesnego 
wyświetlenia 12 odprowadzeń EKG  
Aplikacja do podglądu, zapisu i archiwizacji badań na table-
cie iPad  
Wyświetlacz min. 2,8” i rozdzielczości min. 240 x 320 pikseli 
Kompaktowe wymiary aparatu max. 82 x 87 x 25 mm 
Waga max. 150g 
Wymagane prędkości przesuwu (mm/s): 5; 10; 12.5, 25, 50 
Wymagane czułości (mm/mV): 2.5; 5; 10; 20 
Układy wyświetlania zapisów EKG:  2x6+1R; 4x3+1R; 
1x12+0R 
Dwa kable pacjenta: dla odprowadzeń przedsercowych oraz 
dla odprowadzeń kończynowych 
2 zestawy - elektrody klipsowe kończynowe 4 szt 
2 zestawy - elektrody przedsercowe przyssawkowe 6 sztuk 
2 zestawy - pas kończynowy do użycia z elektrodami  
płaskimi, 2.5x45 cm, 4 szt. 
2 zestawy - pas piersiowy do użycia z elektrodami płaskimi 
10x135 
2 zestawy - elektroda płaska do pasów piersiowych i 
kończynowych, 35x35mm 4 szt 
2 zestawy - redukcja do kabla pacjenta do spoczynkowego 
EKG z końcówek bananowych do elektrod jednorazowych 
typu "tab" 
Filtry sieciowe (Hz): 50; 60 
Filtry izolinii (Hz): 0,05; 0,25; 0.6 
Filtry mięśniowe (Hz): 20; 25; 35; 90 
Długość badania: 10s; 12s; 15s; 20s 
Stopień odporności min. IPx2 
Akumulator litowo- jonowy, pojemność min. 3200 mAh 
pozwalający na pracę do min. 6 godz.  
Wewnętrzna pamięć: min. 30 badań EKG 
Przetwornik A/C min. 24 bity 
Możliwość dołączenia aparatu do komputerowego EKG z 
modułem długiego QT, modułem ST z wykresami kołowymi, 
modułem porównawczym zapisów EKG oraz  
wektokardiografią 
Możliwość dołączenia aparatu do modułu do oceny ryzyka 
nagłej śmierci sercowej wraz ze spełnieniem zgodności z 
Kryteriami Seattle, z narzędziami do wizualizacji graficznej 

TAK  
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Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany (opisać) 

kryteriów oraz z automatyczną analizą ryzyka 
Możliwość podłączenia aparatu do platformy medycznej 
(wspólna baza danych w jednej aplikacji komputerowej, bez 
dodatkowych programów integrujących), w której zbierane 
są dane medyczne z modułów komputerowego EKG z oceną 
ryzyka nagłej śmierci serocwej, holtera EKG, holtera ABPM, 
próby wysiłkowej, komputerowej spirometrii oraz  
ergospirometrii. 

Bieżnia   – 1 szt. 

43.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

44.  Wymiary: 205 cm długość, 80 cm szerokość, 112 cm 
wysokość 

TAK 
 

45.  Powierzchnia użytkowa 50x150 cm TAK  

46.  Odległość ruchomego pasa od podłogi 17 cm TAK  

47.  Maksymalny ciężar pacjenta: 200 kg TAK  

48.  Zakres prędkości min: 0–20 km/h TAK  

49.  Krok prędkości: 0,1 km/h TAK  

50.  Zakres nachylenia: 0–25 % TAK  

51.  Krok nachylenia : 0,5 % TAK  

52.  Silnik: Asynchroniczny trzyfazowy 1,5 HP, AC TAK  

53.  Platforma do biegania  z systemem amortyzacji drgań i 
wstrząsów, system samosmarujący 

TAK 
 

54.  Ruchomy pas: Miękki, antystatyczny TAK  

55.  Dwa przyciski STOP awaryjnego zatrzymywania TAK  

56.  Możliwość połączenia z systemami kontroli wysiłku przez 
interfejs RS-232 

TAK 
 

57.  Wytrzymałe i wygodne poręcze po bokach, materiał łatwy 
do utrzymania czystości z możliwością dezynfekcji 

TAK 
 

Cykloergometr   – 1 szt. 

58.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

59.  Sterowany mikroprocesorem system hamowania TAK  

60.  Obciążenie w zakresie 6- 450 Watt TAK  

61.  Obciążenie niezależne od prędkości obrotowej TAK  

62.  Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 TAK  

63.  Zakres prędkości obrotowej 30-130 obr/min TAK  

64.  Regulowany kąt ustawienia kierownicy (360°) TAK  

65.  Regulacja wysokości siodełka TAK  

66.  Max. waga pacjenta 160kg TAK  

67.  Wyświetlenie na ekranie cykloergometru obciążenia, 
obrotów pedałów RPM, czasu badania 

TAK 
 

68.  Wyświetlacz o wymiarach: min. 68 x 34 mm (128 x 64 pixeli) TAK  

69.  Wyświetlenie obrotów pedałów RPM dla pacjenta na 
diodach LED 

TAK 
 

70.  Cyfrowe i analogowe złącza sterujące TAK  

71.  Wymiary max. (dł. x sz. x wys.) 100cm x 44 cm 128 cm TAK  

System Holtera Ciśnienia – 1 szt. 

72.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

73.  Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów 
stanowiące jeden z modułów platformy kardiologicznej 
gromadzącej wyniki z holtera EKG i holtera ciśnieniowego z 
możliwością rozbudowy o moduł ekg spoczynkowego, 
spirometrii i badań wysiłkowych i ergospirometrii 

TAK 

 

74.  Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich 
programowanie  

TAK 
 

75.  Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych 
pomiarów 

TAK 
 

76.  Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, 
średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla 

TAK 
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całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego 
wzrostu 

77.  Menu i raporty w języku polskim TAK  

78.  Możliwość wprowadzenia i edycji norm  TAK  

79.  Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, 
wykresów i histogramów 

TAK 
 

80.  Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych 
pomiarów 

TAK 
 

81.  Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu  TAK  

82.  Możliwość zaprogramowania minimum 600 pomiarów w 
trakcie jednego badania 

TAK 
 

83.  Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem i 
kluczem sprzętowym 

TAK 
 

84.  Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny 
(światłowodowy) USB.  

TAK 
 

85.  Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi  TAK  

86.  Metoda pomiaru oscylometryczna TAK  

87.  Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego TAK  

88.  Czas ciągłego zapisu min. do 51 godz. TAK  

89.  Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta TAK  

90.  Pomiar na żądanie TAK  

91.  Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą TAK  

92.  Przycisk informacji o pobraniu leku TAK  

93.  Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA TAK  

94.  Możliwość zastosowania różnych średnic rękawów min. 3 
rodzaje (mały, duży, standard) 

TAK 
 

95.  Wyświetlacz LCD w rejestratorze TAK  

96.  Wyświetlenie informacji o stanie naładowania baterii TAK  

97.  Waga bez akumulatorów max.190g TAK  

98.  Maksymalne rozmiary rejestratora: 100 x 70 x 30 mm TAK  

99.  W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem, 1 
mankiet z materiału z możliwością dezynfekcji 

TAK 
 

System Holtera EKG – 1 szt. 

100.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

101.  Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 
3 kanałowymi 

TAK 
 

102.  Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń. TAK  

103.  Narzędzie graficzne do ręcznego rozdzielenia morfologii TAK  

104.  Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: 
- Analiza HRV wraz z trendami HRV 
- Analiza obniżenia i nachylenia odcinka ST 
- Analiza QT i QTc 
- Analiza PQ 
- Analiza fizycznej aktywności fizycznej pacjenta 
- Detekcja i zaawansowana analiza kardiostymulatorów 

TAK 

 

105.  Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym TAK  

106.  Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze 
komputera podczas przygotowania pacjenta. 

TAK 
 

107.  Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD 
i bezprzewodowa 

TAK 
 

108.  Menu programu i raporty w języku polskim TAK  

109.  Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu TAK  

110.  Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i 
hasłem 

TAK 
 

111.  Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe 
stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z 
ograniczonymi prawami analizy badania 

TAK 
 

112.  Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości 
granicznych 

TAK 
 

113.  Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem 
godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność 

TAK 
 

114.  Możliwość zmiany szaty graficznej w programie TAK  

115.  Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych 
okien w programie 

TAK 
 

116.  Tabela arytmii uporządkowana względem ważności.  TAK  
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117.  Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością 
usunięcia artefaktów. 

TAK 
 

118.  Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi 
pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy 
pobudzeniami. 

TAK 
 

119.  Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów 
arytmii. 

TAK 
 

120.  Analiza fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika 
w rejestratorze 

TAK 
 

121.  Analiza czasowa statystyk aktywności pacjenta w podziale 
godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność  

TAK 
 

122.  Trend aktywności pacjenta TAK  

123.  Moduł analizy odcinka PQ 
Podgląd wartości granicznych PQ. 
Analiza czasowa wartości PQ w podziale na 
godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. 
Podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy. 

TAK 

 

124.  Obrazowanie zespołów QRS w formie Relief i Waterfall TAK  

125.  Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy 
stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, 
pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych. 

TAK 
 

126.  Histogram odstępów pomiędzy impulsów stymulatora do 
najbliższego pobudzenia. Badanie ilości impulsów 
przedsionkowych i komorowych. Badanie czasu aktywacji 
komór po impulsie. Możliwość przeglądu pobudzeń w 
wybranymi odstępami i-R  

TAK 

 

127.  Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniem a impulsem 
stymulatora. Badanie bazowego rytmu stymulatora. 
Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami R-i. 

TAK 
 

128.  Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora. TAK  

129.  Czas trwania zdarzeń PCM oraz alarmów w podziale na 
godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność.  

TAK 
 

130.  Trendy oraz podział czasu na zdarzenia PCM oraz alarmy. TAK  

131.  Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie 
HRV 

TAK 
 

132.  Analiza czasowa wartości HRV w podziale na 
godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. 

TAK 
 

133.  Trendy wartości HRV TAK  

134.  Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST TAK  

135.  Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla 
każdego odprowadzenia EKG. 

TAK 
 

136.  Analiza czasowa wartości ST w podziale na 
godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. 

TAK 
 

137.  Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości 
badania/zdarzenia. 

TAK 
 

138.  Analiza czasowa wartości nachylenia ST w podziale na 
godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. 

TAK 
 

139.  Trendy i podział czasu nachylenia ST. TAK  

140.  Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT. TAK  

141.  Interaktywny histogram odstępów QT. TAK  

142.  Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc. TAK  

143.  Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na 
godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. 

TAK 
 

144.  Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc. TAK  

145.  Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy 
medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, 
próbę wysiłkową, ergospirometrie, komputerowe EKG i 
komputerową spirometrię 

TAK 

 

146.  Moduł analizy Poincare – zawierający wykresy Poincare TAK  

Rejestrator holterowski EKG – 3 szt. 

147.  Nazwa oferowanego urządzenia:  
Producent:  
Typ: 
Rok produkcji: 

PODAĆ 

……………. 
…………… 
……………. 
……………. 

148.  Rejestrator 12-,7- i 3-kanałowy TAK  

149.  Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń  
 5 szt kable pacjenta 10 odprowadzeń 
100 sztuk elektrod jednorazowych 

TAK 
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150.  Zapis danych w trybie 7- i 3-kanałowym z 5 odprowadzeń 
5 szt kable pacjenta 5 odprowadzeń 
100 sztuk elektrod jednorazowych 

TAK 
 

151.  Czujnik aktywności fizycznej pacjenta TAK  

152.  Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych 
pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze 
bez udziału komputera 

TAK 
 

153.  Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od 
włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta 

TAK 
 

154.  Częstotliwość próbkowania min. 2000Hz przy rozdzielczości 
zapisu min. 24 bity. 

TAK 
 

155.  Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu 
min. 40000Hz 

TAK 
 

156.  Czas ciągłego zapisu min. do 7 dni TAK  

157.  Zapis danych na karcie pamięci typu SD TAK  

158.  Detekcja pracy stymulatora TAK  

159.  Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG TAK  

160.  Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD 
i bezprzewodowa 

TAK 
 

161.  Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym 
(wbudowany mikrofon) 

TAK 
 

162.  Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA TAK  

163.  Waga rejestratora z bateriami max. 140g TAK  

164.  Maksymalne rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm  TAK  

165.  W zestawie: 
 futerał z trzema paskami, 
4 akumulatory z ładowarką,  
2 karty pamięci SD min. 2GB, 

 

 

Wymagania dodatkowe dla: Holter i bieżnia EKG: 

166.  Urządzenia fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie 
potestowe. 

TAK 
 

167.  Rok produkcji 2020 r. TAK  

168.  Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat  TAK  

169.  Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej 
protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 

TAK 
 

170.  Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany 
przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy. 

TAK 
 

171.  Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać 
lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax., adres e-mail.  

TAK 
 

172.  Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie 
obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w 
terminie uwzględniającym czas pracy personelu. 
Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone 
protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. 

TAK 

 

 
 
 
Miejscowość ................................ data ........................     ……………........................................................ 

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


