
Załącznik nr 2 do SiWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(Znak sprawy: ZP 12/2018)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„dostawa sprzętu i urządzeń medycznych i urządzeń komputerowych

Sprzęt i urządzenia medyczne – Część nr 1

Lp. Opis parametrów 

1 2 3

1  USG – 1 komplet

1.1 Jednostka główna

1.1.1 Producent; Podać.

1.1.2 Nazwa typ/model Podać.

1.1.3 Fabrycznie nowy Podać.

1.1.4 Tak.

1.1.5 Zakres częstotliwości pracy [MHz]

1.1.6 Technologia cyfrowa Tak – opisać

1.1.7 Ilość niezależnych kanałów  > 60 000

1.1.8 Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie Min. 3

1.1.9 Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] Min. 21 cali

1.1.10 Tak.

1.1.11 Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania

w ramach : Projektu Zadanie nr 2 „ Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców i 
turystów Bieszczad poprzez: doposażenie w aparaturę medyczną, 

modernizację istniejącej infrastruktury w tym instalacji, budowę garaży z 
pomieszczeniami socjalnymi dla Zespołów Ratownictwa Medycznego przy 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala powiatowego w Lesku”                 
                                           Nr POIS.09.01.00-00-0241/17-00/280/2017/1472 

Wartość 
Wymagana 

Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. 
Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. 
Rok produkcji 2018

Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora 
niezależnie od panelu sterowania.

Tak, min. 10 
cm.



1.1.12 Możliwość obracania panelu starowania Tak

1.1.13 Tak

1.1.14 Min. 300

1.1.15 Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D

1.1.16 Tak.

1.1.17 Zintegrowany dysk twardy HDD Min. 500 gb

1.1.18 Min. 30 cm

1.1.19 Drukarka termiczna (video) czarno – biała Tak

1.1.20 Tak

1.1.21 Tak

1.2 Tryb 2D (B-mode) Tak

1.2.1 Maksymalna głębokość penetracji [cm] Min. 30 cm

1.2.2 Min. 10 x

1.2.3 Min. 10 x

1.2.4 Zakres dynamiki systemu [dB] Min. 200 dB

1.2.5 Częstotliwość odświeżania w trybie B-Mode

1.2.6 Tak, opisać

1.2.7 Tak, opisać

1.2.8 Tak, opisać

Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego 
obrazów (tzw. Cine loop)

Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej 
prezentacji B oraz kolor Doppler.

Min. 20 
sekund

Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów 
na dysku twardym z możliwością eksportowania na 
nośniki przenośne. 

Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. 
„presety”

Wymagana integracja z systemem RIS/Pacs Alteris 
(komunikacja kartą sieciową wifi)

Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych 
zgodnych z standardem DICOM 3,0 (Dicom Storage, 
Dicom Print, Worklist, Structures Report)

Zakres bezstratnego powiększania obrazu 
rzeczywistego.

Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, 
a także obrazu z pamięci CINE.

Min. 700 
klatek/s

Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości 
kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek 
obrazów (speckle reduction)

Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” 
przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z 
możliwością wyboru powyżej 10 kierunków sterowania 
liniami obrazowymi.

Automatyczna adaptacyjna optymalizacja obrazu B 
działająca w czasie rzeczywistym.



1.2.9 Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych. Tak.

1.2.10 Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych. Tak.

1.2.11 Zakres zmiany głębokości obrazowania.

1.3 Tryb M Tak

1.3.1 Możliwość stosowania funkcji ZOOM w trybie M Tak

1.4 Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) Tak

1.4.1 Max. 0,2 cm/s

1.4.2 Maksymalna mierzona prędkość przepływu [cm/s]

1.4.3 Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej [cm]

1.4.4 Maksymalny kąt korekcji bramki Dopplerowskiej

1.4.5 Tak

1.5 Tryb spektralny Doppler ciągły (CWD) Tak

1.5.1 Tak

1.6. Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak

1.6.1 Regulacji uchylności bramki Dopplera Kolorowego Min 20 st. 

1.6.2

1.6.3 Maksymalna mierzona prędkość przepływu [cm/s]

1.7 Tryb angiologiczny (Doppler mocy) Tak

1.8 Obrazowanie harmoniczne Tak

1.8.1 Tak

1.8.2 Wykorzystanie techniki inwersji fazy Tak

1.9 Tak

Min. 1 – 30 
cm

Minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu 
[cm/s]

Min. 2000 
cm/s

Min. od 0,1 – 
3 cm

Min. 0 - +/- 
80

Automatyczna optymalizacja parametrów Dopplera PW 
działająca w czasie rzeczywistym.

Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej 
elektronicznej

Minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu 
[cm/s]

Max. 0,005 
cm/s

Min. 425 
cm/s

Obrazowanie harmoniczne na wszystkich 
zaoferowanych głowicach

Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem 
obliczeniowym



1.9.1 Tak

1.9.2 Liczba par kursorów pomiarowych Min. 8

1.9.3 Tak

1.9.4 Tak

1.10

1.10.1 Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz]

1.10.2

1.10.3 Głowica wykonana w technologii wielonarządowej Tak

1.10.4 Liczba elementów Min. 500

1.10.5 Szerokość czoła głowicy 35 – 40 mm

1.10.6 Maksymalna głebokość penetracji [cm] Min. 14 cm

1.10.7 Praca w trybie II harmonicznej Tak

1.10.8 Obrazowanie trapezowe Tak

1.11

1.11.1 Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz]

Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem 
oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: 
brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, 
mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, 
ginekologiczne, położnicze, urologiczne,  inne –  
wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat

Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera 
( automatyczny obrys spektrum)

Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie 
rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z 
pakietem oprogramowania obliczeniowego

Wieloczęstotliściowa elektroniczna głowica liniowa 
wykonanna w technologii wielonarządowej lub innej 
zapewniając ogniskowanie wiązki z dwóch 
płaszczyznach naczyniowych.

Podać typ i 
producenta

Min. 4,0 – 
10,0 MHz 
(+/-1 MHz)

Wymienić częstotliwość pracy dla poszczególnych 
trybów pracy [MHz]

Podać 
wartość

Wieloczęstotliściowa elektroniczna głowica liniowa 
wykonanna w technologii wielonarządowej lub innej 
zapewniając ogniskowanie wiązki z dwóch 
płaszczyznach.

Podać typ i 
producenta

5,0 – 13,0 
MHz
(+/-1 MHz)



1.11.2

1.11.3 Liczba elementów Min. 192

1.11.4 Długość czoła głowicy

1.11.5 Tak

1.11.6 Możliwośc pracy z nasadką biopsyjną Tak

1.12

1.12.1 Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz]

1.12.2 Liczba elementów Min. 192

1.12.3 Maksymalny kąt widzenia głowicy

1.12.4 Tak

1.12.5 Możliwośc pracy z nasadką biopsyjną Tak

1.13

1.13.1 Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz]

1.13.2

1.13.3 Głowica wykonana w technologii wielonarządowej Tak

1.13.4 Liczba elementów Min.128

1.13.5 Kąt pola skanowania (widzenia) stopnie Min. 90
1.13.6 Maksymalna głebokość penetracji [cm] Min. 16 cm

1.13.7 Praca w trybie II harmonicznej Tak

Wymienić częstotliwość pracy dla poszczególnych 
trybów pracy [MHz]

Podać 
wartość

 52 mm +/- 
2mm

Praca w trybie II harmonicznej, min. 5 częstotliwości 
harmonicznych.

Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica 
konweksowa, wykonana w technologii wielorzędowej 
lub innej zapewniającej ogniskowanie wiązki w 
dwóch płaszczyznach.

Podać typ i 
producenta

1,0 – 7,0 
MHz
(+/-1 MHz)

Min. 68 
stopni

Praca w trybie II harmonicznej, min. 5 częstotliwości 
harmonicznych.

Wieloczęstotliwościowa głowica sektorowa 
elektroniczna „phase array” wykonana w technologii 
wielorzędowej lub innej zapewniającej ogniskowanie 
wiązki w dwóch płaszczyznach, do badań 
kardiologicznych i transkranialnych,.

Podać typ i 
producenta

Min. 2,0 – 8,5 
MHz
(+/-0,5 MHz)

Wymienić częstotliwość pracy dla poszczególnych 
trybów pracy [MHz]

Podać 
wartość



1.14

1.14.1 Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz]

1.14.2

1.14.3 Głowica wykonana w technologii wielonarządowej Tak

1.14.4 Liczba elementów Min.192

1.14.5 Kąt pola skanowania (widzenia) stopnie Min. 176
1.14.6 Maksymalna głebokość penetracji [cm] Min. 14 cm

1.15

1.15.1 Zastosowanie głowicy śródoperacyjnej liniowej Tak, opisać

1.15.2 Tak

1.15.3 Tak, opisać

1.15.4 Tak, opisać

1.15.5 Tak, opisać

1.15.6

1.15.7 Tak, opisać

1.15.8 Tak, opisać

Wieloczęstotliwościowa głowica endokawitarna 
wykonana w technologii wielorzędowej lub innej 
zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch 
płaszczyznach, do badań głowy noworodków, 
poł./gin., prostaty,.

Podać typ i 
producenta

Min. 4,0 – 9,5 
MHz
(+/-0,5 MHz)

Wymienić częstotliwość pracy dla poszczególnych 
trybów pracy [MHz]

Podać 
wartość

Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na 
dzień składania ofert)

Obrazowanie 4D (3D w czasie rzeczywistym) z głowic 
objętościowych (tzw. volumetrycznych)

Możliwość rozbudowy o elastografię uciskową oraz 
akustyczną – fali poprzecznej.

Praca ze środkami kontrastującymi w trybie niskiego i 
wysokiego indeksu mechanicznego.

Możliwość rozbudowy fuzję, połączenie i 
synchronizacja obrazów 3D tomograficznych TK i 
rezonansowych MR z obrazowaniem 
ultrasonograficznym w czasie rzeczywistym.

Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na 
głowicach liniowych i konweksowych na długości min. 
100cm.

Tak, opisać 
Podać 
długość w cm

Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu 
w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń.

Pakiet do automatycznego wyznaczania IMT (Intima 
Media Thicknes) wraz automatyczną oceną ryzyka udaru



1.15.9 Tak, opisać

1.15.10 Tak, opisać

1.16 Gwarancja i serwis Tak.

1.16.1 Tak.

1.16.2 Tak.

1.16.3 Tak.

1.16.4 Tak.

1.16.5 Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) Tak.

1.16.6 Tak.

1A  USG – 1 komplet

1A.1 Jednostka główna

1A.1.1 Producent;

1A.1.2 Nazwa typ/model 

1A.1.3 Fabrycznie nowy T

1A.1.4 Tak.

1A.1.5 Zakres częstotliwości pracy [MHz].

1A.1.6 Dynamika systemu w dB. > 260 dB

1A.1.7 Tak – opisać

1A.1.8 Ilość niezależnych kanałów odbiorczych. Min. 300000

1A.1.9 min. po 192

Pakiet do automatycznej detekcji i pomiaru zmian 
ogniskowych

Obrazowanie panoramiczne w trybie Dopplera 
kolorowego w czasie rzeczywistym na głowicach 
liniowych i konweksowych na długości min. 100cm.

Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)  
min. 24 miesiące

Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. 
Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. 
Rok produkcji 2018.

Min. 2 – 18 
MHz

Technologia cyfrowa z cyfrową obróbką i cyfrowym 
kształtowaniem wiązki.

Fizyczna ilość kanałów nadawczych  TX i odbiorczych 
RX.



1A.1.10 Min. 4

1A.1.11 Wieszaki na głowice. Tak

1A.1.12 Min. 19 cali

1A.1.13

1A.1.14 Rozdzielczość monitora LCD.

1A.1.15 Tak.

1A.1.16 Urządzenie wyposażone  w ruchome ramię. Tak.

1A.1.17 Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice. Tak.

1A.1.18 Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. Tak.

1A.1.19 Min. 10 cali

1A.1.20 Regulacji wysokości panelu sterowania . Tak.

1A.1.21 Tak.

1A.1.22 Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D.

1A.1.23 Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów Tak.

1A.1.24 Tak.

1A.1.25 Tak.

1A.1.26 Napęd CD/DVD wbudowany w aparat. Tak.

1A.1.27 Wewnętrzny dysk twardy HDD Min. 500 gb

1A.1.28 Tak.

1A.1.29 Wideoprinter cyfrowy czarno – biały Tak.

1A.1.30 Tak.

Ilość niezależnych identycznych  gniazd dla różnego 
typu głowic obrazowych min. 4

Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. 
Wysoka rozdzielczość.

Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez 
elementów sterujących czy opisowych).

> 50% pola 
powierzchni

Min. 1280 x 
1024

Możliwość regulacji położenia monitora LCD: 
prawo/lewo, przód/tył, góra/dół.

Ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz 
możliwością programowania położenia poszczególnych 
funkcji . 

Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego 
obrazów (tzw. Cine loop).

Min. 20 
sekund

System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach 
co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM. 

Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-
Drive, HDD.

Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji 
i głowic

Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu 
raportu z badań 



1A.1.31 Tak.

1A.1.32 Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS Tak.

1A.1.33 Tak.

1A.1.34 Tak.

1A.1.35 Tak.

1A.2 Tryb 2D (B-mode) Tak.

1A.2.1 Min. 38 cm

1A.2.2 Min. 19

1A.2.3 Tak.

1A.2.4 Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref Tak.

1A.2.5

1A.2.6 Tak.

1A.2.7 Tak.

1A.2.8 Tak.

1A.2.9 Tak.

1A.2.10 Obrazowanie trapezowe.

1A.2.11 Obrazowanie rombowe Tak.

1A.2.12 Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne Tak.

Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do 
archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty 
USB  w tym:
Min. jeden port umieszczony na panelu sterowania.

Wymagana integracja z systemem RIS/Pacs Alteris 
(komunikacja kartą sieciową wifi)

Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub 
więcej

Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych 
zgodnych z standardem DICOM 3,0 (Dicom Storage, 
Dicom Print, Worklist, Structures Report)

Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy 
[cm]

Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, 
a  także obrazu z pamięci CINE. 

Porównywanie  min. 6 ruchomych obrazów  2D tego 
samego pacjenta z różnych dat i badań

Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-
Mode

Min. 400 
obr/sek

Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, 
PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, 
PWD skala, linia bazowa)

Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące 
szumy i cienie obrazu –  wymienić

Obrazowanie harmoniczne na wszystkich 
zaoferowanych głowicach 

Wykorzystanie techniki inwersji fazy  - typ ”Inversia 
fazy”

Min. +/- 25 
stopni



1A.2.13 Tak.

1A.2.14 Tryb Duplex (2D + PWD) Tak.

1A.2.15 Tak.

1A.2.16 Tak.

1A.2.17 Tak.

1A.3 Tryb M Tak.

1A.4 Tak.

1A.4.1 Zakres prędkości.

1A.4.2 Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm].

1A.4.3 Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej.

1A.4.4 Tak.

1A.4.5 Tak.

1A.4.6 Tak.

1A.4.7 Tak.

1A.5 Tak.

1A.5.1 Prędkość odświeżania dla CD.

1A.5.2 Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego 

1A.5.3 Regulacja ilość map kolorów – podać ilość Tak.

Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” 
przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania 
i odbioru

Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną 
prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta

Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW 
DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę 
min. wzmocnienia, dynamiki.

Oprogramowanie poprawiające obrazowanie igły 
biopsyjnej niezależnie od kąta wprowadzania igły

Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF 
min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy

Min. +/- 15 
m/sek dla 
zerowego 
kąta

Min. 1-16 
mm

Min +/-25 
stopni

Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera 
spektralnego na zamrożonym obrazie

Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej –  podać w 
stopniach

Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie 
rzeczywistym  

Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym 
i zamrożonym dla trybu Dopplera 

Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) 
Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy

Min. 350 
klatek/sek

Min +/-25 
stopni



1A.5.4 Tak.

1A.5.5

1A.6 Tryb angiologiczny (Doppler mocy) Tak.

1A.7 Tak.

1A.8 Tak.

1A.8.1 Tak.

1A.8.2 Liczba par kursorów pomiarowych . Min. 10 cali

1A.8.3 Tak.

1A.8.4 Tak.

1A.8.5 Tak.

1A.9 Tak.

1A.9.1 Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] Min.2 – 6

1A.9.2 Liczba elementów. Min. 800

1A.9.3 Kąt pola skanowania (widzenia).

1A.9.4 Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii Tak.

1A.9.5 Praca w trybie II harmonicznej Tak.

Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego 
przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości 
pracy)

Kolorowy Doppler tkankowy 
Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate).

Nie mniejsza 
niż 750 Hz.

Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, 
zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu 
małych przepływów

Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem 
obliczeniowym

Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem 
oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: 
brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, 
mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, 
ginekologiczne, położnicze, urologiczne,  inne –  
wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat

Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie 
rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z 
pakietem oprogramowania obliczeniowego

Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media 
Thicknes 

Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem 
obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów 
na obrazach z archiwum

Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań 
ogólnodiagnostycznych wykonana w technologii 
matrycowej lub równoważnej

Min. 70 
stopni 



1A.10 Tak.

1A.10.1 Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] 

1A.10.2 Liczba elementów. Min. 1500

1A.10.3 Szerokość czoła głowicy.

1A.10.4 Praca w trybie II harmonicznej Tak.

1A.10.5 Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii Tak.

1A.10 Tak.

1A.10.1 Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] Min. 3-9

1A.10.2 Liczba elementów, Min. 800

1A.10.3 Kąt pola skanowania (widzenia) 

1A.11 Tak.

1A.11.1 Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz]. Min. 4 -11

1A.11.2 Liczba elementów. Min. 800

1A.11.3 Szerokość czoła głowicy .

1A.11.4 Praca w trybie II harmonicznej Tak.

1A.12 Tak.

1A.12.1 Tak

1A.12.2 Tak

1A.12.3 Tak, podać

Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań 
małych narządów, tarczycy i piersi wykonana w 
technologii matrycowej lub równoważnej

Zakres min. 5 
-12

Podać zakres 
szerokości 60 
+/- 5 mm

Głowica endocavity wykonana w technologii 
matrycowej lub równoważnej

Min. 170 
stopni

Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań 
naczyń wykonana w technologii matrycowej lub 
równoważnej

Podać zakres 
szerokości 40 
+/- 5 mm

Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień 
składania ofert

Możliwości rozbudowy  o obrazowanie panoramiczne z 
możliwością wykonywania pomiarów min. 200 cm.

Możliwości rozbudowy głowica z kanałem biopsyjnym 
przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów 
wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni.

Możliwości rozbudowy o Oprogramowanie do pomiaru 
wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia 
serca



1A.12.4 Tak.

1A.12.5 Tak.

1A.12.6 Tak.

1A.12.7 Tak

1A.12.8 Tak

1A.12.9

1A.12.10 Tak.

Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity do 
badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 
MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192,
podać  kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy

Rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 
3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-14 MHz, 
liczba elementów tej głowicy min. 192,
podać  kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. 

Rozbudowa o głowice liniową do badań naczyniowych. 
Częstotliwości pracy min. 4-10 MHz, liczba elementów 
tej głowicy min. 800, FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm. 
Kąt ugięcia wiązki min. +/-25 stopni.

Rozbudowa o specjalistyczne oprogramowanie 
poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach 
miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – 
podać nazwę własną

Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów 
miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych 
przepływów poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach 
pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów 
ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex i 
linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. 
Metoda inna niż w pkt V-VII.
Minimalna częstotliwość odświeżania 50 obr/sek dla 
przepływów poniżej 1 cm/s oraz diagnostycznje bramki 
min. 2 cm x 2 cm

Możliwość rozbudowy o Elastografia akustyczna SW, 
moduł określający sztywność tkanek na podstawie 
analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave 
dostępne na głowicach: liniowej, convex i endocavity. 
Możliwość uzyskania wyników pomiarowych 
wyrażonych w kPa lub m/s

Tak. Podać 
głowicę.

Możliwość rozbudowy o Analiza jakości 
otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii 
akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy 
obszar do wykonania pomiaru.



1A.12.11 Tak

1A.12.12

1A.13 Gwarancja i serwis

1A.13.1 Tak.

1A.13.2 Tak.

1A.13.3 Tak.

1A.13.4 Tak.

1A.13.5 Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) Tak.

1A.13.6 Tak.

2

2.1 Producent;

2.2 Nazwa typ/model 

2.3 Fabrycznie nowy Tak.

2.4 Tak.

2.5 Tak.

Elastografii  akustyczna  działająca w czasie 
rzeczywistym z regulowaną wielkością pola 
obrazowania elastograficznego  na głowicach liniowych, 
convex, endocacity za pomocą kolorów w czasie 
rzeczywistym.

Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające  
„nakładać”  obrazy na  ultrasonografie w trybie B-mode 
i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanych z  CT i MR 
tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z 
synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania 
fuzji obrazów na sondzie convex i linia, endocavity

Tak. Podac 
typ sondy

Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)  
min. 24 miesiące

Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

Lampa operacyjna dwuczaszowa LED z 
podłączeniem kamery HD - 1 sztuka

Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa 
montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe 
wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod 
LED. 

Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – 
zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą 
płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne.



2.6 Tak.

2.7 Tak.

2.8 Tak.

2.9 Tak.

2.10 Tak

2.11 Tak.

Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy 
lampy głównej oraz satelitarnej 250 W. Minimum 90 
diod w kopule głównej oraz minimum 55 w kopule 
satelitarnej. Diody nowej generacji białe – nie 
dopuszcza się diod kolorowych

Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach 
za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu 
umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy, 
regulacja elektryczna za pomocą siłowników 
wbudowanych w kopułę.

Średnica zewnętrzna każdej z kopuł nie większa niż 78 
cm

Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i/lub 
tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami 
wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło

Monitor LCD 21'' do podglądu obrazu z kamery na 
osobnym ramieniu 

Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem 
laminarnym



2.12 Tak.

2.13 Tak.

Kopuła główna:                                                          - 
konstrukcja składająca się z minimum 6 segmentów 
liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne   
                                                          - natężenie kopuły 
głównej min. 160 klux -temperatura barwowa nie 
mniejsza niż 4300K
- zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu 
operacyjnym nie mniejszy niż 18 do 31 cm
- współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra 
nie mniejszy niż 95
- wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm
- wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- 
nie mniej niż 75%
- wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami 
[%] - nie mniej niż 50%
- kopuła lampy wyposażona minimum w pięć uchwytów 
umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych 
segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie 
ustawienie lamy niezależnie od jej położenia.                   
                                               - uchwyty wykonane jako 
osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym 
wsunięcie całej dłoni  i jej zaciśnięcie co umożliwia 
pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako 
uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł 
także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie 
całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas 
przemieszczania kopuły.
- kopuła wyposażona w układ redukcji cieni polegający 
na zwiększaniu intensywności światła w diodach 
zewnętrznych podczas wyłączenia diod 
umiejscowionych w środkowej części kopuły                   
                                                                                          
 - układ sterowany ze sterownika mocowanego na 
ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego

Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym 
zasięgu min. 150 cm



2.14 Tak.

2.15

2.16

2.17

2.18 Tak.

2.19 Tak.

2.20 Żywotność układu świetlnego. Min. 40000h

2.21 Wielkość napromieniowania.

2.3 Kopuła satelitarna i kamera

Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 300° wokół 
mocowania głównego

Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu 
łączącego ramiona

Min. 330 
stopni

Możliwość obrotu na przegubie łączącym ramię kopuły 
z ramieniem uchylnym

Min. 280 
stopni

Regulacja natężenia światła, umieszczone na sterowniku 
kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota 
bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach 
elektroniczna

Min. 25 do 
100%

Włącznik lampy umieszczony na sterowniku 
mocowanym na ramieniu oraz dodatkowo na pilocie 
bezprzewodowym 

Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED 
(minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu 
sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy 
diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu 
sterowniczego umieszczonego na ramieniu

Max. 430 
w/m2



2.3.1 Tak.

Kopuła satelitarna:                                                     
-konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów 
liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne
-natężenie kopuły głównej min. 120 klux
-temperatura barwowa nie mniejsza niż 4300K
-zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu 
operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm
-współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra 
nie mniejszy niż 95
-wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm
-wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- 
nie mniej niż 45%
-wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami 
[%] - nie mniej niż 45%
-kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty 
umieszczone na zewnętrznych poszczególnych 
segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie 
ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty 
wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem 
umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie 
co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania 
kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami 
każdej z kopuł także wyposażone w otwory 
umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co 
umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania 
kopuły.
-kopuła wyposażona w układ redukcji cieni polegający 
na zwiększaniu intensywności światła w diodach 
zewnętrznych podczas wyłączenia diod 
umiejscowionych w środkowej części kopuły – układ 
sterowany ze sterownika mocowanego na ramieniu oraz 
z pilota bezprzewodowego
-mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym 
zasięgu min. 150 cm
-możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół 
mocowania głównego
-możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 335° 
wokół przegubu łączącego ramiona
-możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym 
ramię kopuły z ramieniem uchylnym
-regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% 
umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na 
ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w 
minimum 10 stopniach elektroniczna
-włącznik lampy umieszczony na sterowniku 
mocowanym na ramieniu oraz dodatkowo na pilocie 
bezprzewodowym
-funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED 
(minimum 8 diód rozlokowane wokół uchwytu 
sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy 
diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu 
sterowniczego umieszczonego na ramieniu
-żywotność układu świetlnego min. 40000h
-wielkość napromieniowania maksymalnie 310 w/m2



2.3.2 Tak.

2.3.3 Gwarancja i serwis Tak.

2.3.4 Gwarancja na cały system min. 24 miesiące Tak.

2.3.5 Tak.

2.3.6 Tak.

2.3.7 Tak.

2.3.8 Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) Tak.

2.3.9 Tak.

3

3.1 Producent;

3.2 Nazwa typ/model;

3.3 Fabrycznie nowy Tak.

3.4 Tak.

3.5 Mocowana na statywie; Tak.

3.6 Tak.

3.7 Regulacja natężenia oświetlenia 60%, 80%, 100%; Tak.

Kamera:                                                                             
                                          - kamera montowane 
centralnie na środku kopuły głównej w uchwycie 
sterylizacyjnym
- kamera w standardzie HD
- rozdzielczość 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 
720/50p
- zoom optyczny min. 10x
- maksymalny pobór mocy 6W
- zakres pracy minimum od 10 do 800 mm od pola 
operacyjnego 
- automatyczny fokus
- funkcja obrotu

Instalacja lampy operacyjnej przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi lampy operacyjnej w miejscu 
instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

  Lampa operacyjna statywowa 3 sztuki

Lampa zabiegowa  wyposażone w oprawę 
oświetleniową z 18 diodami LED;

Wyposażona w bezdotykowy sterownik pozwalający na 
trójstopniową regulacje natężenia światła;



3.8 Tak.

3.9 Tak.

3.10 Temperatura barwowa 4100K ±5% Tak.

3.11 Gwarancja i serwis Tak.

3.12 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

3.13 Tak.

3.14 Tak.

3.15 Tak.

3.16 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

3.17 Tak.

Sprzęt i urządzenia medyczne – Cęść nr 2

1       Defibrylator szt. 2

1.1 Producent;

1.2 Nazwa typ/model 

1.3 Tak

1.4 Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci; Tak

1.5 Tak

1.6 Tak – opisać

1.7 Akumulatory zapasowe

1.8 Ciężar defibrylatora kompletnego gotowego do pracy Poniżej 10 kg

1.9 Tak.

1.10 Norma IP min 44; Tak.

Kształt kopuły umożliwiający dokładne oświetlenie pola 
zabiegowego i redukcję cieni;

Wyposażona w uchwyt sterylny umożliwia dokładne 
pozycjonowanie urządzenia;

Instalacja urządzeń przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

Aparat przenośny, wysokiej klasy, z torbą karetkową i 
uchwytem karetkowym.

Ładowanie akumulatorów z pomocą  ładowarki 
dwustanowiskowej.

Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze min 180 
min monitorowania lub min 200 defibrylacji x 200J

Min.2 szt na 
jeden 
defibrylator

Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez 
konieczności włączania urządzenia;



1.11 Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna; Tak.

1.12 Defibrylacja w trybie ręcznym i AED; Tak.

1.13 Tak.

1.14 Dostępne poziomy energii zewnętrznej Min. 20

1.15 Tak.

1.16 Tak.

1.17 Tak.

1.18 Tak.

1.19 Mocowanie łyżek twardych w obudowie urządzenia; Tak.

1.20 Tak.

1.21 Częstość stymulacji.

1.22 Prądu stymulacji.

1.23 Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG; Tak.

1.24 Tak.

1.25 Alarmy częstości akcji serca; Tak.

1.26 Zakres pomiaru tętna 

Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii 
minimum od 2 do 200 J

Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z 
uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta;

Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu 
częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie 
zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.

Defibrylacja przez zintegrowane łyżki zewnętrzne dla 
dorosłych i dla dzieci mocowane w obudowie 
defibrylatora , w kpl. elektrody wielofunkcyjne; 

Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, 
wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie;

Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie;

Min. 40-170 
impulsów/mi
nutę;

Min. 0-200 
mA;

Interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania 
EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta , możliwość 
wyboru tryby pracy aparatu noworodek , dziecko , 
dorosły tj automatyczne przełączanie parametrów takich 
jak poziomy alarmów , ciśnienie napełniania mankietu , 
poziomy defibrylacji przy monitorowaniu i defibrylacji; 

od 30-300 
u/min;



1.27 Zakres wzmocnienia sygnału EKG 

1.28 Prezentacja zapisu EKG – 12 kanałów na ekranie; Tak.

1.29 Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8 ”; Tak.

1.30 Tak.

1.31 Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych; Tak.

1.32 Tak.

1.33 Tak.

1.34 Tak.

1.35 Tak.

1.36 Tak.

1.37 Możliwość rozbudowy o moduł IBP; Tak.

1.38 Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury. Tak.

1.39 Tak.

1.40 Gwarancja i serwis Tak.

1.41 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak.

1.42 Tak.

Min. od 0,25 
do 4cm/Mv, 
minimum 7 
poziomów 
wzmocnienia;

Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70mm;

Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem 
typu klips dla dorosłych ,dzieci i noworodków;

Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego 
pomiaru stężenia methemoglobiny i 
karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips;

Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla 
dorosłych;

Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 
mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału 
użytkownika. 

Z funkcją pomiaru respiracji w zakresie min od 3 do 140 
oddechów /min , wartość wyświetlana numerycznie;

Transmisja danych medycznych i zapisu 12odpr.EKG 
przez modem 3G do stacji odbiorczej w pracowni 
kardiologii inwazyjnej w  Sanoku

Instalacja defibryaltorów przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 



1.43 Tak.

1.44 Tak.

1.45 Certyfikat CE na defibrylator (dokumenty załączyć) Tak.

1.46 Tak.

2 Respirator stacjonarny 2 szt.

2.1 Producent;

2.2 Nazwa typ/model 

2.3 Fabrycznie nowy 

2.4
Tak.

2.5 Respiratopr dla dorosłych i dla dzieci powyżej 4 kg Tak.

2.6 Tak.

2.7 Tak.

2.8 Tak.

2.9 Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz +/-10% Tak.

2.10 Tak.

2.11 Tryby wentylacji:   Tak.

2.12 Tak.

2.13 Tak.

2.14
Tak.

2.15 Tak.

2.16 Wentylacja APRV Tak.

2.17 Wentylacja IMPRV Tak.

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi defibrylatora w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

Respirator do terapi niewydolności oddechowej różnego 
pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej 
terapii

Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego 
gazu min:2,6 do 6,0 bar

Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 
min:2,6 do 6,0 bar

Mozliwośc prowadzenia wentylacji awaryjnej jednym 
gazem: powietrze lub tlen

Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego(wewnętrzego) 
akumulatora na min 60 minut pracy 

Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist – 
IPPV

PCV/Assist, SIMV, PSIMV, Wentylacja 
SPONTANICZNA

Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe / Ciągłe 
dodatki ciśnieniowe w drogach oddechowych 
PEEP/CPAP

Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, 
Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels



2.18 Tak.

2.19 Wentylacja minimalizująca pracę oddechową typu MRV Tak.

2.20 Tak.

2.21 Wentylacja VAPS Tak.

2.22 Wentylacja nieinwazyjna NIV Tak.

2.23 Parametry regulowane:

2.24 Częstość oddechów - zakres min.: od 5 do 80 odd/min Tak.

2.25 Objętość oddechowa - zakres min.: 20-2000 ml Tak.

2.26 Tak.

2.27 Tak.

2.28

Tak.

2.29 Tak.

2.30 Tak.

2.31 Ciśnienie PEEP/CPAP – zakres min. od 0 do 40 cmH2O Tak.

2.32
Tak.

2.33
Tak.

2.34 Regulowany czas narastania ciśnienia dla PCV/PSV Tak.

2.35 Tak.

2.36 Tak.

Wentylacja kontrolowana ciśnienia z docelową 
objętością typu PRVC, AutoFlow

Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego 
ciśnienia PSV

Szczytowy przepływ wdechowy - zakres min 3 - 180 
l/min

Regulowany stosunek wdechu do wydechu min I/E: od 
1:9 do 4:1lub czas wdechu min Ti: od 0,3 do 4,9 s

Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane 
płynnie przez mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny 
kontrolowany mikroprocesorowo – zakres min. od 21 do 
100 %

Ciśnienie wdechowe PCV – zakres min. od 5 do 60 
cmH2O

Ciśnienie wspomagania PSV/ASB powyżej ciśnienia 
PEEP – zakres od min 0 do 35 cmH2O

Wysoki poziom ciśnienia przy BiPAP, Bi-Level, 
DuoPAP, APRV, Duo Levels - zakres min. od 5 do 40 
cmH2O

Niski poziom ciśnienia przy BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, 
APRV, Duo 
Levels - zakres min od 0 do 39 cmH2O

Regulowane, procentowe kryterium zakończenia fazy 
wdechowej w trybie PSV – zakres min. od 5 do 50 %

Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego 
pacjenta – zakres min. od 1 do 15 l/min



2.37 Tak.

2.38 Tak.

2.39 Tak.

2.40 Monitor graficzny:

2.41

Tak.

2.42
Tak.

2.43 Tak.

2.44 Jednoczesna prezentacja 3 pętli jednocześnie Tak.

2.45

Tak.

2.46 Tak.

2.47 Tak.

2.48 Pomiary parametrów wentylacji:

2.49 Integralny pomiar stężenia tlenu Tak.

2.50 Częstość oddychania Tak.

2.51 Objętość pojedynczego oddechu Tak.

2.52 Objętość wentylacji minutowej Tak.

2.53
Tak.

2.54 Ciśnienie szczytowe Tak.

2.55 Średnie ciśnienie w układzie oddechowym Tak.

Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego 
pacjenta – zakres min od 0,1 do 5 cmH2O

Regulowany czas plateau – zakres min. od 0 do 2 sek. 
lub min. od 0 do 60% Ti

Ustawienie czasu, wartości przepływu oraz okresowości 
nebulizacji 

Podstawowy, pojedynczy, sterowany dotykowo, 
kolorowy monitor o przekątnej min 15” do obrazowania 
parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania 
parametrów wentylacji (nie dopuszcza się urządzenia 
wyposażonego w więcej niż jeden ekran)

Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w 
funkcji czasu - co najmniej 4 krzywe jednocześnie na 
ekranie

Jednoczesna prezentacja pętli objętość-przepływ i 
przepływ-ciśnienie

Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na 
monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. 
Możliwość ustawienia 2 kursorów celem dokładnej 
analizy danych między zaznaczonymi pkt.  

Prezentacja trendów mierzonych parametrów z min. 72h 

Prezentacja zapisanych krzywych dynamicznych z min 
48h wentylacji 

Pomiar wentylacji spontanicznej w postaci frakcji 
oddechów spontanicznych lub w postaci objętości 
minutowej oddechów spontanicznych



2.56 Stosunek wdech/wydech I:E lub Ti:Ttot Tak.

2.57 Ciśnienie plateau Tak.

2.58 Ciśnienie PEEP/CPAP Tak.

2.59 Indeks dyszenia Tak.

2.60 Podatność statyczna płuc pacjenta Tak.

2.61 Statyczne opory wdechowe płuc pacjenta Tak.

2.62 Tak.

2.63 Pomiar P0,1 Tak.

2.64 Pomiar wdechowego przepływu szczytowego Tak.

2.65 Pomiar wydechowego przepływu szczytowego Tak.

2.66 Pomiar VMe spont Tak.

2.67 Pomiar VTe spont Tak.

2.68
Tak.

2.69 Alarmy:

2.70 Hierarchia alarmów w zależności od ważności Tak.

2.71 Zaniku zasilania sieciowego Tak.

2.72 Rozładowania akumulatora Tak.

2.73 Niskiego ciśnienia zasilania tlenu Tak.

2.74 Niskiego ciśnienia zasilania powietrza Tak.

2.75 Tak.

2.76 Wysokiej objętości minutowej Tak.

2.77 Niskiej objętości minutowej Tak.

2.78 Wysokiej objętości oddechowej Tak.

2.79 Niskiej objętości oddechowej Tak.

2.80 Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych Tak.

2.81 Tak.

2.82 Wysokiej częstości oddechów Tak.

2.83 Niskiej częstości oddechów lub bezdechu Tak.

2.84 Pamięć alarmów z komentarzem Tak.

Możliwość rozbudowy CO2 z prezentacją EtCO2 i 
krzywej kapnograficznej

Możliwość cyklicznego pomiaru Rstat, Cstat, PPlat, PEEPtotal 
wykonywanego automatycznie. 

Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w 
ramieniu wdechowym

Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu 
oddechowego



2.85
Tak.

2.86 Pozostałe wymagania:

2.87 Tak.

2.88 Tak.

2.89 Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie przez dotyk Tak.

2.90
Tak.

2.91
Tak.

2.92
Tak.

2.93 Tak.

2.94 Gwarancja i serwis Tak.

2.95 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak.

2.96
Tak.

2.97 Tak.

2.98 Tak.

2.99 Tak.

2.100 Certyfikat CE na respirator (dokumenty załączyć) Tak.

2.101 Tak.

3 Respirator transportowy 2 szt.

3.1 Producent;

Możliwość automatycznego ustawienia granic 
alarmowych względem parametrów bieżącej wentylacji  

Respirator stacjonarny wyposażony w gniazdo 
podłączeniowe nebulizatora pneumatycznego

Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów 
wentylacji

Automatyczne ustawienie parametrów wentylacji na 
podstawie wprowadzonej przez użytkownika: grupy 
wagowej lub wagi pacjenta (IBW)

Test aparatu sprawdzający poprawność działania i 
szczelność układu oddechowego wykonywany 
automatycznie lub na żądanie użytkownika

Możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zastawki 
wydechowej. Zapasowa zastawka wydechowa z 
czujnikiem przepływu wydechowego

Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora

Instalacja respiratora przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi respiratora w miejscu instalacji

Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), 
min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)



3.2 Nazwa typ/model 

3.3 Fabrycznie nowy 

3.4 Tak.

3.5 Waga respiratora do 4 kg Tak.

3.6 Respirator odporny na wstrząsy Tak.

3.7 Respirator o stopniu ochrony min IP34 Tak.

3.8 Tak.

3.9 Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy Tak.

3.10 Obsługa i komunikaty w języku polskim Tak.

3.11 Tak.

3.12 System testów sprawdzających działanie respiratora Tak.

3.13 Tak.

3.14 Tak.

3.15 Wbudowany składany uchwyt/rączka  do przenoszenia Tak.

3.16 Zasilanie Pneumatyczne

3.17 Tak.

3.18 Tak.

3.19 Zasilanie Elektryczne

3.20 Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz Tak.

3.21 Tak.

3.22 Tak.

3.23 Tryby wentylacji

Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i 
dzieci 

Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego 
źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające 
zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie 
lotniczym

Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 8,4” 
rozdzielczość min. 640x 480 px. 

Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na 
żądanie po włączeniu respiratora

Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci

Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat 
turbiny 

Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 
6 bar  oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i 
przepływie do 15 l/min 

Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania 
pracy respiratora na minimum  2  godziny.

Czas ładowania akumulatora wewnętrznego  podczas 
stand-by  max  2,5  godziny



3.24 Tak.

3.25 Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca Tak.

3.26 SIMV z PS Tak.

3.27 Wentylacja PSV Tak.

3.28 CPAP Tak.

3.29 Możliwość programowania westchnięć Tak.

3.30 Tak.

3.31 Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV Tak.

3.32 Pauza wdechowa oraz wydechowa Tak.

3.33 Tak.

3.34 Tak.

3.35 Tak.

3.36 Tak.

3.37 Parametry regulowane

3.38 Częstość oddechów min.: 1-80 odd/min Tak.

3.39 Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml Tak.

3.40 Tak.

Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z 
przepływem: stałym oraz opadającym

Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości 
oddechowej oraz czasu  reakcji,

Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) 
umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki 
powietrze/O2 o
określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie 
przepływu oraz wartości FiO2. Regulacja przepływu 
powyżej 60 l/min

Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji na dwóch 
poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, 
Duo Levels

Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb 
wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową 
objętością oddechową

Możliwość rozbudowy o tryb CPV – tryb łączący w 
wentylację  i funkcje przystosowane do resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u 
pacjentów z zawałem serca. 
Pomiar min. 
- częstotliwość uścisków obliczona przez respirator 
- Maksymalne wahania ciśnienia wywołanego uściskami 
klatki piersiowej  (cmH2O)

Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 
5,0 sek.



3.41 Tak.

3.42 Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2 Tak.

3.43 Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cmH2O Tak.

3.44 Tak.

3.45 Tak.

3.46 Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O Tak.

3.47 Ciśnienie wdechowe min 5 – 50 cmH2O Tak.

3.48 Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji

3.49 Aktualnie prowadzony tryb wentylacji Tak.

3.50 Rzeczywista całkowita częstość oddechowa Tak.

3.51 Tak.

3.52 Tak.

3.53 Ciśnienie szczytowe Tak.

3.54 Ciśnienie średnie Tak.

3.55 Ciśnienie Plateau  Tak.

3.56 Ciśnienie PEEP Tak.

3.57 % Przeciek Tak.

3.58 Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot Tak.

3.59 Integralny pomiar stężenia tlenu Tak.

3.60 Tak.

3.61 Prezentacja graficzna

3.62 Tak.

3.63 Tak.

Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek 
Ti:Ttot min. 10% - 50%

Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego 
pacjenta min. 1-10 l/min 

Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w 
trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu 
szczytowego

Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i 
wydechowa)

Rzeczywista objętość wentylacji minutowej 
(wydechowa)

Możliwość automatycznego nastawienia granic 
alarmowych względem bieżących parametrów 
wentylacji

Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i 
mierzonych, oraz krzywych dynamicznych

Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych 
dynamicznych z pośród :
przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas



3.64 Tak.

3.65 Tak.

3.66 Alarmy

3.67 Braku zasilania w energię elektryczną Tak.

3.68 Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta Tak.

3.69 Stężenia tlenu min/max Tak.

3.70 Za wysokiej częstości oddechowej Tak.

3.71 Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego Tak.

3.72 Alarm bezdechu Tak.

3.73 Awaria zasilania w tlen Tak.

3.74 Zatkania gałęzi wydechowej Tak.

3.75 Rozładowanie akumulatora Tak.

3.76 Tak.

3.77 Inne wymagania

3.78 Tak.

3.79 Tak.

3.80 Tak.

3.81 Tak.

3.82 Uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka Tak.

3.83 Tak.

3.84 Torba transportowa Tak.

3.85 Gwarancja i serwis

3.86 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak.

Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym 
kroku do okna monitorowania pozwalającego na 
obserwację powiększonych krzywych dynamicznych 
oraz podstawowych parametrów wentylacji.

Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy 
(pozwala min. na pomiar różnicy wartości między 
dwoma wybranymi przez użytkownika punktami 
wyświetlanych krzywych).  

Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 
ostatnich zdarzeń wraz z opisem

Zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z 
prezentacją parametrów na ekranie respiratora

Respirator wyposażony w protokół pozwalający na 
przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów 
do systemów HIS po integracji.

Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą 
nastawianych parametrów

Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem 
przepływu wydechowego x 1 kpl. na urządzenie

Czujnik pomiarowy do CO2 wraz z min 10 adapterami 



3.87 Tak.

3.88 Tak.

3.89 Tak.

3.90 Certyfikat CE na respirator (dokumenty załączyć) Tak.

3.91 Tak.

3.92 Tak.

4 Respirator ratowniczy 2 szt.

4.1 Producent;

4.2 Nazwa typ/model 

4.3 Fabrycznie nowy Tak.

4.4 Respirator zasilany pneumatycznie ; Tak.

4.5 Wentylacja zastępcza pacjentów dorosłych i dzieci; Tak.

4.6 Tak.

4.7 Tak.

4.8 2 poziomy stężenia tlenu: 50% i 100% ; Tak.

4.9 Tak.

4.10 Tak.

4.11 Niewielkie wymiary i niska waga; Tak.

4.12 Tak.

4.13 Tak.

4.14 Tak.

4.15 Gwarancja i serwis Tak.

4.16 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak – opisać

Instalacja respiratora przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi respiratora w miejscu instalacji

Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), 
min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

Tryby wentylacji:   -automatyczny -na żądanie  
-manualny 

Zintegrowana regulacja częstości i objętości 
oddechowej;

Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa z alarmem 
akustycznym;

Zasilanie wyłącznie pneumatyczne, niskie zużycie gazu 
zasilającego do sterowania pracą respiratora;

Odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich 
temperatur;

Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia 
mechaniczne;

Możliwość pracy w środowisku rezonansu 
magnetycznego MRI;



4.17 Tak.

4.18 Tak.

4.19 Tak.

4.20 Certyfikat CE na respirator (dokumenty załączyć) Tak.

4.21 Tak.

5

5.1 Producent;

5.2 Nazwa typ/model 

5.3 Fabrycznie nowy Tak.

5.4 Tak.

5.5 Tak.

5.6 Tak.

5.7 Tak.

5.8 Tak.

5.9 Tak.

Instalacja respiratora przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi respiratora w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

Zestaw kardiomonitorów 4 sz. z centralą razem 1 
komplet

Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe 
przenoszone między monitorami bez udziału serwisu;

Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu 
LCD TFT o przekątnej minimum 17" i rozdzielczości co 
najmniej 1024x768; 

Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. 
Obsługa przy pomocy przycisków funkcyjnych i 
pokrętła oraz poprzez ekran dotykowy;

Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych 
jednocześnie na ekranie;

Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. 
Akumulatory wewnętrzne, wymienialne przez 
użytkownika, pozwalające na minimum 60 minut pracy 
w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2;

Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne 
poprzez radiator



5.10 Tak.

5.11 Tak.

5.12 Tak.

5.13 Tak.

5.14 Tak.

5.15 Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie Tak.

5.16 Tak.

5.17 Tak.

Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: -wyjście sygnału 
VGA do podłączenia ekranu kopiującego,         -w co 
najmniej jednym z oferowanych kardiomonitorów 
możliwość podłączenia drugiego ekranu kopiującego;
-co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury 
oraz myszki komputerowej
-dwa gniazda RJ-45 do połączenia z siecią 
monitorowania i z szpitalnym systemem 
informatycznym;

Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe:  
-inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały),
-inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą 
termodylucji
-inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą 
PiCCO
-stężenia gazów anestetycznych
-saturacji ośrodkowej krwi żylnej
-stopnia uśpienia BIS
-EEG
-przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT

Możliwość podłączenia do monitora i wyświetlania na 
jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń 
medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, 
monitory tCPO2/PCO2)

Możliwość rozbudowy monitora o wbudowany 
komputer z funkcją podglądu danych ze szpitalnego 
systemu informatycznego

EKG - pomiar częstości akcji serca (na 4 stanowiskach). 
Zakres minimum 30 - 300/min

W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 
końcówek

Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 20 kategorii 
zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, 
AF



5.18 Tak.

5.19 Tak.

5.20 Tak.

5.21 Tak.

5.22 Tak.

5.23 Tak.

5.24 Tak.

5.25 Tak.

5.26 Tak.

5.27 Tak.

5.28 Tak.

5.29 Tak.

Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia 
odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co 
najmniej od -1,5 do +2,0 mV

Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych 
odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi 
odcinkami lub w formie wykresów kołowych

Saturacja (SpO2) (na 4 stanowiskach). Zakres 
pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy 
częstości pulsu co najmniej 40-250 P/min. Jednoczesne 
wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości 
%saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji (PI);

W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz 
wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna 
(na 4 stanowiskach). Pomiar ręczny, automatyczny i 
ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 
4 min);

Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co 
najmniej 1 – 360 minut;

Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz 
średniej. Funkcja stazy;

W komplecie z monitorem przewód i mankiet średni dla 
dorosłych;

Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na 4 
stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy 
między nimi;

W komplecie z monitorem czujniki temperatury dla 
dorosłych : powierzchniowy.

Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe (na 
1 stanowisku). Wyświetlanie wartości skurczowych, 
rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy 
inwazyjnego ciśnienia od -40 do +300 mmHg. 
Obliczanie wartości PPV.; 

Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze 
wspólnym poziomem zero



5.30 Tak.

5.31 Tak.

5.32 Tak.

5.33 Tak.

5.34 Tak.

5.35 Tak.

5.36 Tak.

5.37 Tak.

5.38 Tak.

5.39 Tak.

5.40 Tak.

Możliwość podłączenia monitora ciśnienia 
śródczaszkowego. W przypadku monitorowania 
ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP;

Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym (na 1 
stanowisku). Zakres pomiarowy stężenia CO2 co 
najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy 
częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min;

Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: 
zawieszenie działania alarmów związanych z modułem 
CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki 
pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane 
czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty);

W komplecie z modułem kapnografii: 5 linii 
pomiarowych i 2 szt. akcesoriów do usuwania nadmiaru 
wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub 
nafion w zależności od stosowanej technologii);

System alarmowy z ustawianiem poziomów 
alarmowania dla poszczególnych parametrów;

Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz 
funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych 
na podstawie bieżących wartości parametrów;

Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich 
mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z 
rozdzielczością przynajmniej 1 minuty;

Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie 
rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co 
najmniej 12 godzin; 

Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych 
(krzywe i odpowiadające im wartości parametrów;)

Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki 
(lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych 
i wentylacji;

Monitor wyposażony w funkcję programowania i 
zapamiętywania przez użytkownika własnych 
konfiguracji ekranu; 



5.41 Tak.

5.42 Tak.

5.43 Tak.

5.44 Komunikacja kardiomonitorów z centrala po wifi Tak.

Monitor przystosowany do pracy w sieci:                      - 
funkcja podglądu danych z innych monitorów 
podłączonych do sieci
- możliwość współpracy z centralą pielęgniarską
- możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa 
centrali, sieciowej - drukarki laserowej i wykonywania 
wydruków na standardowym papierze - formatu A4: 
krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i 
tabelarycznych
- funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie 
monitorowania pacjenta,                        - związane np. z 
czasowym odłączeniem go od monitora, bez 
konieczności -wyłączania monitora, i na szybkie, 
ponowne uruchomienie monitorowania
- funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku 
podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych 
przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku 
centralnym

Akcesoria oferowanych monitorów pacjenta 
kompatybilne z posiadanymi przez Szpital 
kardiomonitorami BeneView T8/5;

W komplecie z monitorem uchwyt na ścianę z półką do 
mocowania kardiomonitora i koszykiem na akcesoria



5.45 Tak.

5.46 Gwarancja i serwis Tak.

5.47 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak.

5.48 Tak.

Centrala:                                                                   
Stacja centralnego monitorowania musi być 
skonfigurowana wg. poniższej specyfikacji:                  - 
jednoczesny podgląd krzywych dynamicznych i 
mierzonych parametrów z min. 4 stanowisk 
monitorowania przyłóżkowego; 
-ekran LCD TFT o przekątnej min. 23” do 
jednoczesnego podglądu krzywych i mierzonych 
parametrów co najmniej 4 pacjentów; 
-ekran LCD TFT o przekątnej min. 23” do podglądu 
wybranego stanowiska przyłóżkowego;
-alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z 
poszczególnych łóżek,                                                 -z 
identyfikacją alarmującego łóżka.                    
-wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia 
nieinwazyjnego z poziomu centrali;
-wpisywanie danych demograficznych pacjenta w 
centrali i w monitorach;
-pamięć stanów krytycznych (alarmów, arytmii i innych 
zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i 
wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 
500/pacjenta;
-funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu 
przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych 
(EKG+inne) - nie tylko trendów;                                - z 
ostatnich min. 24 godzin ;
-trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 120 
godzin;
-drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na 
standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci 
Ethernet; 
-podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego 
stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 60 
min.

Instalacja centrali przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 



5.49 Tak.

5.50 Tak.

5.51 Certyfikat CE na cały zestaw (dokumenty załączyć) Tak.

5.52 Tak.

6

6.1 Producent;

6.2 Nazwa typ/model 

6.3 Fabrycznie nowy Tak.

6.4 Stół zabiegowy z napędem elektro-hydraulicznym; Tak.

6.5 Tak.

6.6 Tak.

6.7 Tak.

6.8 Tak.

6.9 Tak.

6.10 Tak.

6.11 Stół z możliwością przesuwu wzdłużnego blatu 300mm; Tak.

6.12

6.13 Płyta podgłówka, Tak.

6.14 Płyta pleców Tak.

6.15 Płyta siedzenia Tak.

6.16 Płyta nożna dwuczęściowa Tak.

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi kardiomonitorów i centrali w 
miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

Stół zabiegowy elektrohydrauliczny z przystawkami 
chirurgicznymi 1 komp.

Osłona podstawy stołu zawierająca wycięcia 
umożliwiające wsunięcie stóp dzięki czemu lekarz może 
znajdować się bliżej pacjenta;

Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza 
zarys podstawy;

Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie 
stołu;

Akumulator pozwalający na wykonanie min 50 - 80 
ruchów stołem (przybliżony czas pracy około 2 tygodni);

Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatorów: 
max 8 godzin;

Stół wyposażony w system przeprowadzający autotest 
po uruchomieniu przewodowym pilotem sterowania;

Blat w konfiguracji złożonej z następujących 
segmentów:



6.17 Tak.

6.18 Tak.

6.19 Tak.

6.20 Tak.

6.21 Tak.

6.22

6.23 Długość całkowita 2060 mm

6.24 Minimalna wysokość bez materaca Min. 720 mm

6.25 Maksymalna wysokość bez materaca

6.26 Szerokość bez szyny bocznej Min.520 mm

6.27 Szerokość z szyną boczną Max.590 mm

6.28 Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej Min. 180 kg

6.29 Maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka Min. 25 kg

6.30 Maksymalne dopuszczalne obciążenie podnóżka Min. 30 kg

6.31 Przechył Trendelenburga

6.32 Przechył antyTrendelenburga

6.33 Przechył boczny stołu w lewą jub prawą stronę 

6.34 Regulacja kątowa podgłówka góra/dół 

6.35 Tak.

6.36 Regulacja kątowa płyty pleców w górę/dół

5 segmentowy przezierny dla promieni RTG blat z 
możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C;

Szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane z niklowo 
chromowej stali;

Stół pozbawiony elementów harmonijkowych 
utrudniających czyszczenie i dezynfekcję;

Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji 
przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących.

Kolumna stołu jednobryłowa, bez wystających 
elementów utrudniających czyszczenie i dezynfekcję. 
Nie dopuszcza się stołów z panelami sterowniczymi 
umieszczonymi na kolumnie stołu;

Wymiary stołu:                                                                  
                                     

Max.1070 
mm

Min. 30 
stopni

Min. 30 
stopni

Min. 25/25 
stopni

Min. 30/80 
stopni

Blokada podgłówka zwalniana za pomocą dźwigni na 
całej szerokości stołu co pozwala w łatwy sposób 
zmieniać położenie podgłówka z trzech stron stołu;

Min. 80/40 
stopni



6.37 Regulacja kątowa płyt podnóżka góra/dół

6.38 Regulacja kątowa płyt podnózka na boki

6.39 Materac dwuwarstwowy o właściwościach:

6.40 Grubość Min. 75 mm

6.41 Antystatyczny Tak

6.42 Wodoodporny Tak

6.43 Tak

6.44 Zdejmowany Tak

6.45 Odporny na środki dezynfekcyjne Tak

6.46 Tak

6.47 Sterowanie stołem

6.48 Tak

6.49 Tak

6.50 Nożny panel sterowania odpornego na zachlapania; Tak

6.51 Tak

6.52 Włączanie/wyłączanie, Tak

6.53 Uniesienie/opuszczenie blatu stołu, Tak

6.54 Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga Tak

6.55 Przechył boczny stołu w lewo/prawo Tak

Min. 20/90 
stopni

Min. 180 
stopni (90 
stopni każdy)

Łączony za pomocą ultradźwięków, nie klejony ani nie 
zszywany z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, 
zapewniający równomierny rozkład sił, nie zakłucający 
przepływu krwi w organizmie pacjenta

Materace z pianki dostosowującej się do kształtu ciała 
pacjenta dla części:                           - część pleców i 
siedzenia,
-płyty podgłówka
-płyty podnóżka;
-otwory materacy (odpowietrzniki) zabezpieczone 
materiałem GORE-TEX odpornym na ogień oraz nie 
przepuszczającym wilgoci;

Dwa panele sterowania: panel sterowania ukryty w 
podstawie stołu, pilot zdalnego sterowania;

Obsługa stołu przy pomocy panelu ukrytego w 
podstawie realizowana przez przełączniki z 
mechanizmem samoczynnego powrotu do neutralnej 
pozycji;

Funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego 
sterowania oraz panelem:



6.56 Regulacja płyty pleców Tak

6.57 Regulacja przesuwu wzdłużnego blatu Tak

6.58 Blokada kół za pomocą dźwigni nożnej Tak

6.59 Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania: Tak.

6.60 Sieciowego zasilania Tak

6.61 Włączonego zasilania Tak

6.62 Przekroczenia limitu Tak

6.63 Przeprowadzenia autotestu Tak

6.64 Tak

6.65 Tak

6.66 Tak

6.67 Pozycja „0”; Tak

6.68 Tak

6.69 Tak

6.70 Gwarancja i serwis Tak.

6.71 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

6.72 Tak.

6.73 Tak.

6.74 Tak.

6.75 Certyfikat CE na cały zestaw (dokumenty załączyć) Tak.

6.76 Tak.

Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego 
sterowania ustawiane jednym przyciskiem:

Pozycja Flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców 
pod kątem 220˚);

Re-flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod 
kątem 110˚);

System automatycznie wyłączający pilot zdalnego 
sterowania po 4 minutach nie używania;

Wyposażenie:                                                            - 
przystawki do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej w 
pozycji bocznej                                                           - 
przystawka do zabiegów w zakresie ramienia lub ręki      
                                                                    - przystawki 
do zabiegów w zakresie kości piszczelowej i udowej       
                                         - przystawki do zabiegów w 
zakresie głowy                

Instalacja stołu przez autoryzowany serwis producenta 
(autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi stołu w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)



7

7.1 Producent;

7.2 Nazwa typ/model 

7.3 Fabrycznie nowy Tak.

7.4 Tak

7.5 Dopuszczalne obciążenie Min. 225 kg

7.6 Długość całkowita fotela.

7.7 Szerokość całkowita fotela Max 720 mm

7.8 Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki

7.9 Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki

7.10 Szerokość siedziska Max 550 mm

7.11 Głębokość siedziska Max 485 mm

7.12 Wysokość oparcia pleców Min.530 mm

7.13 Długość podłokietników Min.500 mm

7.14 Możliwość mycia  ciśnieniowego fotela; Tak.

7.15 Tak.

7.16 Tak.

 Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji 
siedzącej 5 sztuk

Wyprofilowane siedzisko i oparcie fotela wykonane z 
wytłaczanego, zmywalnego tworzywa sztucznego bez 
szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do 
dezynfekcji; 

Max. 1300 
mm

Max 1140 
mm

Max.1855 
mm

Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela  
powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające 
personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 
90° podczas transportu niezależnie od wzrostu 
personelu;

Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy 
co najmniej 300 mm zwiększające manewrowość fotela,  
antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu 
zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół 
przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o 
średnicy co najmniej 120 mm;



7.17 Tak.

7.18 Tak.

7.19 Tak.

7.20 Tak.

7.21 Tak.

7.22 Tak.

7.23 Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Tak.

7.24 Tak.

7.25 Wieszak na kroplówkę. Tak.

7.26 Gwarancja i serwis Tak.

7.27 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

7.28 Tak.

7.29 Tak.

Wózek wyposażony w centralny hamulec uruchamiany 
jednym dotknięciem stopy. Zamknięta konstrukcja 
chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych 
czynników zewnętrznych;

Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : 
hamulec i jazda kierunkowa.

Odchylane podłokietniki o unikalnej konstrukcji 
zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla 
pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. 
Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców 
zapewniające lepszy dostęp do pacjenta;

Automatycznie składane podnóżki z funkcją 
odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i 
zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane 
wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. 
Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają 
personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez 
zbędnego schylania się i dotykania podnóżków, co 
zapobiega przeniesieniu drobnoustrojów;

Kółka przeciw wywrotne wbudowane w ramę fotela 
zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i 
personelu;

Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela 
w drugi zmniejsza ryzyko kradzieży i oszczędza miejsce 
w placówce;

Uchwyt na butlę tlenową w tylnej części fotela za 
oparciem pacjenta.

Instalacja wózka przez autoryzowany serwis producenta 
(autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 



7.30 Tak.

7.31 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

8

8.1 Producent;

8.2 Nazwa typ/model 

8.3 Fabrycznie nowy Tak.

8.4 Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja; Tak.

8.5 Tak.

8.6 Głębokość kompresji: w zakresie 5 -   6 cm; Tak.

8.7 Siła kompresji między 530 a 600 N; Tak.

8.8 Działanie urządzenia w pełni elektrycznie; Tak.

8.9 Tak.

8.10 Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki; Tak.

8.11 Tak.

8.12 Tak.

8.13 Tak.

8.14 Źródło zasilania:

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi wózka w miejscu instalacji

 Urządzenie do mechanicznego masażu klatki 
piersiowej 4 sztuki

Częstość kompresji zawarta w zakresie 80 – 110 
uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 
15°C do + 35°);

Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej 
kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z 
akumulatora 45 min. oraz dodatkowo w warunkach 
stacjonarnych bez ograniczeń;

Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności 
zdejmowania urządzenia z pacjenta

Wyposażenie aparatu:                                                       
            - torba przenośna  
- deska pod plecy
- podkładka stabilizująca pod głowę
- pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia
- akumulator 
- elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy 
masażu ( 3 szt.)
- ładowarka do akumulatora (dodatkowa lub w 
urządzeniu)

Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami  poniżej 10 
kg



8.15 Tak.

8.16 Zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki)  Tak.

8.17 Zasilanie 230 VAC  Tak.

8.18 Gwarancja i serwis

8.19 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak.

8.20 Tak.

8.21 Tak.

8.22 Tak.

8.23 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

8.24 Tak.

Sprzęt i urządzenia medyczne – Część nr 3

1

1.1 Producent;

1.2 Nazwa typ/model 

1.3 Fabrycznie nowy Tak

1.4 Tak.

1.5 Tak.

1.6 Tak.

1.7 Poręcze boczne chromoniklowe; Tak.

1.8 Wieszak kroplówkowy (4 haczyki chromowane); Tak.

1.9 Kosz na butlę z tlenem; Tak.

1.10 Pas do mocowania pacjenta; Tak.

Akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 
230 V ~/50 Hz

Instalacja urządzeń przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

 Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej 
wraz z wyposażeniem 2 komplety

Regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu podudzia 
oraz przechyły Trendelenburga/anty-Trendelenburga 
realizowane za pomocą sprężyn gazowych z blokada;

Regulacja wysokości leża uzyskiwana przy pomocy 
nożnej pompy hydraulicznej; 

Zdejmowany materac z materiału nieprzemakalnego z 
uchwytami umożliwiającymi przenoszenie pacjenta. 



1.11 Krążki odbojowe w narożach; Tak.

1.12 Tak.

1.13 Centralna blokada kół.

1.14 Średnica kół min. 200 mm; Tak.

1.15 Dopuszczalne obciążenie min. 240 kg Tak.

1.16 Gwarancja i serwis Tak.

1.17 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

1.18 Tak.

1.19 Tak.

1.20 Tak.

1.21 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

1.22 Tak.

2  Wózek wanna 1 sztuka

2.1 Producent;

2.2 Nazwa typ/model 

2.3 Fabrycznie nowy 

2.4 Konstrukcja oparta na pantografie; Tak.

2.5 Tak.

2.6 Tak.

2.7 Wózek z hydrauliczną regulację wysokości leża; Tak.

2.8 Tak.

Podstawa wózka obudowana tworzywem ABS, jedna z 
osłon podstawy może pełnić role kosza na podręczne 
rzeczy pacjenta; 

Instalacja wózka przez autoryzowany serwis producenta 
(autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi wózka w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

Układ jezdny wózka wyposażony jest w podwozie z 
indywidualną lub centralną blokadą kół – koła min. 150 
mm;

Segmenty wózka wypełnione są płytą HPL 
prześwietlalną dla promieni RTG, na której 
umieszczony jest elastyczna wanna wykonana z PVC, 
zaopatrzona w odpływ;

Rama leża wyposażona w odboje chroniące przed 
uderzeniami w ściany pomieszczeń w czasie 
przetaczania wózka;



2.9 Tak.

2.10 Dopuszczalne obciążenie wózka min. 180 kg.; Tak.

2.11 Tak.

2.12 Gwarancja min 24 miesiące Tak.

3

3.1 Producent;

3.2 Nazwa typ/model 

3.3 Fabrycznie nowy Tak.

3.4 Szerokość całkowita z poręczami. Max.760 mm

3.5 Szerokość leża wózka. Min. 650 mm

3.6

3.7 Tak.

3.8 Tak.

3.9 Tak.

3.10

3.11

3.12

3.13 Tak.

Wózek zaopatrzono w poręcze boczne odchylane ku 
dołowi;

Leże wanienka o regulowanym przechyle dla lepszego 
spływu wody;

  Wózek do transportu pacjentów – przezierny 1 
sztuka

Hydrauliczna regulacja wysokości, sterowanie za 
pomocą pedału nożnego z obu stron wózka;

W zakresie 
min 570 - 900 
mm

Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych 
pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na 
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz 
promieniowanie UV;

Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową 
przezierną dla promieni RTG

Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej 
przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości 
leża;

Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny 
gazowej.

Min 0-65 
stopni

Regulacja przechyłu Trendelenburga za pomocą 
sprężyny gazowej z blokadą.

Min. 20 
stopni

Regulacja przechyłu anty-Trendelenburga za pomocą 
sprężyny gazowej z blokadą.

Min. 12 
stopni

Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji 
zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg 
pacjenta.



3.14 Tak.

3.15 Tak.

3.16 Tak.

3.17 Bezpieczne obciążenie. Min. 180 kg

3.18 Gwarancja i serwis Tak.

3.19 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

3.20 Tak.

3.21 Tak.

3.22 Tak.

3.23 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

3.24 Tak.

4

4.1 Producent;

4.2 Nazwa typ/model 

4.3 Fabrycznie nowy Tak.

4.4 Tak.

4.5 Tak.

Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod 
uchwytem dodatkowym. Wózek wyposażony w szczyty 
(uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali 
nierdzewnej polerowanej;

Cztery odbojniki w ramie leża, barierki boczne ze stali 
nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, 
minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą 
chronić pacjenta min. od szczytu za głową do ok. ¾ 
długości;
wieszak kroplówki;

Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 6 
kolorów);Centralna blokada czterech kół z kołem 
kierunkowym. Koła o średnicy min 200 mm. Koła z 
pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi 
miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń.  

Instalacja wózka przez autoryzowany serwis producenta 
(autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi wózka w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

 Deska ortopedyczna z wyposażeniem 3 komplety

Ze ściętym końcem o strony nóg ułatwiającym pracę w 
ciasnych przestrzeniach ;

14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych 
rękawicach;



4.6 Tak.

4.7 Długość

4.8 Szerokość Max. 460 mm

4.9 Waga deski Max. 8 kg

4.10 Tak.

4.11 Tak.

4.12 Gwarancja i serwis Tak.

4.13 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

4.14 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

5

5.1 Producent;

5.2 Nazwa typ/model 

5.3 Fabrycznie nowy Tak.

5.4 Tak.

5.5 Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna ; Tak.

5.6 Tak.

5.7 Tak.

5.8 Tak.

Trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – 5 
sztuk na jedną stronę wbudowane w sposób 
uniemożliwiający kontuzję dłoni personelu 
przenoszącego;

Max.1830 
mm

Pasy zabezpieczające do deski:                                   
konstrukcja pasa dwuczęściowa,
możliwość regulacji długości,
zapięcie pasów w postaci metalowej szybkozłączki,
mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych 
obrotowych karabińczyków,
pasy kodowane kolorami.

Stabilizacja głowy:                                                      
system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp 
do tętnic szyjnych,
podkładka z rzepem do przyczepiania klocków,
paski do mocowania stabilizatora do deski.

  Aparat EKG 6 komp.

Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub 
odprowadzenia Cabrera ;

Kolorowy ekran dotykowy (7") umożliwiający łatwą 
obsługę aparatu ;

Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 
odprowadzeń EKG ;

Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość 
papieru: 112 mm) ;



5.9 Tak.

5.10 Czułość: 2,5/5/10/20 mm/Mv; Tak.

5.11 Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s ; Tak.

5.12 Proste zakładanie papieru (Easyload) ; Tak.

5.13 Tak.

5.14 Tak.

5.15 Tak.

5.16 Detekcja stymulatora serca ; Tak.

5.17 Tak.

5.18 Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń; Tak.

5.19 Tak.

5.20 Cyfrowy filtr pływania izolinii; Tak.

5.21 Tak.

5.22 Tak.

5.23 Tak.

5.24 Tak.

5.25 Zasilanie sieciowo-akumulatorowe; Tak.

5.26 Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora; Tak.

5.27 Menu wyświetlane na ekranie; Tak.

5.28 Menu wyświetlane na ekranie; Tak.

5.29 Tak.

Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z 
aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4 ;

Baza pacjentów i badań (1000 pacjentów lub 1000 
badań) ;

Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB 
(PenDrive); 

Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla 
każdego kanału; 

Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego 
prezentacja na wyświetlaczu ;

Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń 
pochodzenia mięśniowego ;

Archiwizacja EDM (Elektroniczna Dokumentacja 
Medyczna); 

Eksport badania w formatach: PDF, SCP, CardioTEKA 
(.a01) i AsECG-XML,; 

Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna 
komunikacja z PC,drukarką zewnętrzną, pamięcią USB 
- PenDrive) ;

Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiajacy wysyłanie 
zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w 
formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na 
dowolną skrzynkę odbiorczą; 

Współpraca z oprogramowaniem służącym do 
zarządzania badaniami EKG – CardioTEKA;



5.30 Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu ; Tak.

5.31 Tak.

5.32 Wymiary (D x S x W): 258x199x50 mm Tak.

5.33 Tak.

5.34 Waga < 1,3 kg Tak.

5.35 Gwarancja i serwis Tak.

5.36 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

5.37 Tak.

5.38 Tak.

5.39 Tak.

5.40 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

5.41 Tak.

6   Pulsoksymetr 5 sztuk

6.1 Producent;

6.2 Nazwa typ/model 

6.3 Fabrycznie nowy Tak.

6.4 Pomiar SpO2 i pulsu; Tak.

6.5 Dwa duże, cyfrowe wyświetlacze LED; Tak.

6.6 3-kolorowy wskaźnik perfuzji; Tak.

6.7 Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe; Tak.

6.8 Długi czas pracy na komplecie baterii ; Tak.

6.9 Alarm o niskim poziomie baterii; Tak.

6.10 Możliwość współpracy z szeroką gamą czujników Tak.

6.11 Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne Tak.

6.12 Tak.

Możliwość wykonania badania spirometrycznego przy 
zastosowaniu przystawki SPIRO-31; 

Wózek umożliwiający zamocowanie i przewożenie 
aparatu EKG;

Instalacja urządzeń przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

Zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%. Dokładność 
±2 cyfry w zakresie 70 – 100% 



6.13 Zakres częstości tętna.

6.14 Tak.

6.15 Temperatura pracy: od − 20 do + 50 °C Tak.

6.16 Wilgotność powietrza: 10 – 90% bez kondensacji Tak.

6.17 Zasilanie: 6 baterii alkalicznych typu AA Tak.

6.18 Czas pracy:

6.19 100 godzin (max. kontrast wyświetlacza) Tak.

6.20 200 godzin (min. kontrast wyświetlacza) Tak.

6.21 Pokrowiec na pulsoksymetr; Tak.

6.22 Czujnik klip dla dzieci; Tak.

6.23 Czujnik noworodkowy z przewodem; Tak.

6.24 Klip uszny z przewodem. Tak.

6.25 Gwarancja i serwis Tak.

6.26 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

6.27 Tak.

6.28 Tak.

6.29 Tak.

6.30 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

6.31 Tak.

7

7.1 Producent;

7.2 Nazwa typ/model 

7.3 Fabrycznie nowy Tak

7.4 Tak

18 – 321 
ppm;

Długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm 
(podczerwona);

Instalacja urządzeń przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)

 Ciśnieniomierz 4 sztuki

Wymiary skali pomiarowej: koło Ø 147.2 mm lub 
kwadrat o boku 145,5 mm, zakres pomiarowy od 0 
do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm;



7.5 Tak

7.6 Zintegrowany z ciśnieniomierzem koszyk na akcesoria; Tak

7.7 Tak

7.8 Mikro filtry zabezpieczające system pomiarowy; Tak

7.9 Tak

7.10 Tak

7.11 Wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg; Tak

7.12 Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg; Tak

7.13 Posiada walidację kliniczną BHS. Tak

7.14 Gwarancja i serwis Tak.

7.15 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

7.16 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

8   Ciśnieniomierz na statywie 1 sztuka

8.1 Producent;

8.2 Nazwa typ/model 

8.3 Fabrycznie nowy Tak

8.4 Tak

8.5 Tak

8.6 Zintegrowany z ciśnieniomierzem koszyk na akcesoria; Tak

8.7 Tak

8.8 Mikro filtry zabezpieczające system pomiarowy; Tak

Skala pomiarowa wykonana w odpowiednio 
kontrastowej kolorystyce zapewnia możliwość łatwego 
odczytu nawet z odległości kilku metrów;

Precyzyjny, chromowany zawór spustowy wyposażony 
w system anty kurzowy;

Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana 
zapewniająca precyzję pomiarów, praktycznie nie 
podlegająca procesowi starzenia;

Mechanizm pomiarowy jest montowany na specjalnym 
wzmocnieniu, które zapewnia całkowitą stabilność;

Wymiary skali pomiarowej: koło Ø 147.2 mm lub 
kwadrat o boku 145,5 mm, zakres pomiarowy od 0 
do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm;

Skala pomiarowa wykonana w odpowiednio 
kontrastowej kolorystyce zapewnia możliwość łatwego 
odczytu nawet z odległości kilku metrów;

Precyzyjny, chromowany zawór spustowy wyposażony 
w system anty kurzowy;



8.9 Tak

8.10 Tak

8.11 Wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg; Tak

8.12 Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg; Tak

8.13 Tak

8.14 Posiada walidację kliniczną BHS. Tak

8.15 Gwarancja i serwis Tak.

8.16 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

8.17 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

9

9.1 Producent;

9.2 Nazwa typ/model 

9.3 Fabrycznie nowy Tak.

9.4 Tak.

9.5 Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz; Tak.

9.6 Wydajność  ssaka  

9.7 Podciśnienie  

9.8 Poziom hałasu  

9.9 Tak.

9.10 Tak.

9.11 Tak.

Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana 
zapewniająca precyzję pomiarów, praktycznie nie 
podlegająca procesowi starzenia;

Mechanizm pomiarowy jest montowany na specjalnym 
wzmocnieniu, które zapewnia całkowitą stabilność;

Statyw z kółkami umożliwiający przejazd między 
łóżkami;

  Ssak elektryczny 2 sztuki

Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie 
jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z 
blokadą;

Min. 38 
l/min;

Max. 0-90 
kPa z 
dokładnością 
± 5%;

Max. 39,4 
dB;

Wymiary max urządzenia            
( szer.x wys. głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm;

Waga ssaka nie więcej niż 12 kg (z podstawą jezdną nie 
więcej niż 21 kg);

Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na 
uszkodzenia materiału;



9.12 Tak.

9.13 Tak.

9.14 Tak.

9.15 Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe; Tak.

9.16 Tak.

9.17 Tak.

9.18 Tak.

9.19 Tak.

9.20 Tak.

9.21 Tak.

9.22 Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off ; Tak.

9.23 Tak.

9.24 Tak.

9.25 Tak.

Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej 
membranowej pompie próżniowej;

Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności 
odczytu  ustawienia siły ssania w miejscach 
niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub 
fosforyzowany/;

Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych 
kolorami ; mmHg, cmH O, bar, Kpa;₂

Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 
4 l;

Możliwość stosowania jednorazowych worków na 
wydzielinę przystosowanych do zbiorników

2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno 
zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik;

Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L 
x 4 szt. montowanych na szynie EURO  podstawy 
jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu;

Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do 
zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO 
podstawy jezdnej;

Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do 
kateterów montowanych na uchwytach z klemą do szyny 
EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia 
serwisu;

Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz 
na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany 
na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu; 

Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm 
przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na 
szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu;

Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu 
drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H

2
O ;



9.26 Tak.

9.27 Gwarancja i serwis Tak.

9.28 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

9.29 Tak.

9.30 Tak.

9.31 Tak.

9.32 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

9.33 Tak.

10   Zestaw Triage z opaskami segregacyjnymi 3 sztuki

10.1 Producent;

10.2 Nazwa typ/model 

10.3 Fabrycznie nowy Tak.

10.4 50 opasek Tak.

10.5 Opatrunek osobisty Tak.

10.6 Latarka czołowa Tak.

10.7 Rękawice nitrylowe Tak.

10.8 Nożyczki ratownicze Tak.

10.9 Torba transportowa Tak.

Wyposażenie:                                                                    
                                           zbiornik bezpieczeństwa 
szklany 0.2-0.3L;

przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze 
zbiornikiem podstawowym;
2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z 
poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy 
zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed 
przelaniem;
uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący;
Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym 
ssanie dł.1,5 m;
stojak jezdny ssaka;
kabel zasilający min. 2m;

Instalacja urządzeń przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 
max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu instalacji

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z 
aparatem)



11  Laryngoskop 3 komplety

11.1 Producent;

11.2 Nazwa typ/model 

11.3 Fabrycznie nowy Tak.

11.4 Rękojeść światłowodowa cienka do laryngoskopu Tak.

11.5 Tak.

11.6 Tak.

11.7 Tak.

11.8 Tak.

11.9 Tak.

11.10 Gwarancja i serwis Tak.

11.11 Gwarancja  min. 24 miesiące Tak - opisać

11.12 Certyfikat CE (dokumenty załączyć) Tak.

12

12.1 Producent;

12.2 Nazwa typ/model 

12.3 Fabrycznie nowy Tak.

12.4 Końcówki do tylnego odcinka 16G, 18G, 20G, 23G Tak.

12.5 Końcówka do przedniego odcinka oka Tak.

12.6 Tytanowa rękojeść Tak.

12.7 Gwarancja min 12 miesięcy Tak.

13  Narzędzie do cięcia obrączek 2 sztuki

13.1 Producent;

13.2 Nazwa typ/model 

13.3 Fabrycznie nowy Tak.

13.4 Przyrząd do przecinania obrączek Tak.

13.5 Szerokość tarczy 30mm Tak.

13.6 Długość 17 cm Tak.

13.7 Masa 0,189 kg Tak.

Łyżka światłowodowa Millera nr 00, możliwość 
sterylizacji w autoklawie

Łyżka światłowodowa Millera nr 0, możliwość 
sterylizacji w autoklawie

Łyżka światłowodowa Millera nr 1, możliwość 
sterylizacji w autoklawie

Łyżka światłowodowa MC nr 0, możliwość sterylizacji 
w autoklawie

Łyżka światłowodowa MC nr 1, możliwość sterylizacji 
w autoklawie

  Magnes do wyciągania ciał obcych 1 sztuka 



14

14.1 Producent;

14.2 Nazwa typ/model;

14.3 Fabrycznie nowy Tak.

14.4 Tak.

14.5 Wyposażpony w cztery kółka o średnicy min 150 mm Tak.

14.6 Conajmnie dwa blokowane Tak.

14.7 Tak.

14.8 Gwarancj  min 24 miesiące Tak.

15 Podest dla pacjenta jednostopniowy 1 sztuka

15.1 Producent;

15.2 Nazwa typ/model;

15.3 Fabrycznie nowy Tak.

15.4 Tak.

15.5 Tak.

15.6 Szerokość: 50 cm Tak.

15.7 Wysokość: 24 cm Tak.

15.8 Głębokość: 26 cm Tak.

15.9 Gwarancj producenta Tak.

16

16.1 Producent;

16.2 Nazwa typ/model;

16.3 Fabrycznie nowy Tak.

16.4 Tak.

16.5 Tak.

16.6 Szerokość: 33 cm Tak.

16.7 Wysokość: 35 cm  Tak.

  Wózek do przewożenia materiałów sterylnych 2 
sztuki

Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w 
gatunku OH18N9;

Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x 
głęb.)1310x1240x720mm 

Stopnień posiadający  platformę umieszczoną na jednej 
wysokości (tj, jeden stopień); 

Stopień wykonany z metalu oraz z materiału 
nieprzewodzącego (gumy, tworzywa sztucznego);

 Podest dla pacjenta dwustopniowy 1 sztuka

Stopnień posiadający  platformę umieszczoną na dwóch 
wysokościach (tj, dwa stopnie); 

Stopień wykonany z metalu oraz z materiału 
nieprzewodzącego (gumy, tworzywa sztucznego);



16.8 Głębokość: 50 cm Tak.

16.9 Gwarancj producenta Tak.

17

17.1 Producent;

17.2 Nazwa typ/model;

17.3 Fabrycznie nowy Tak.

17.4 Kołnierz ortopedyczny, wielorazowy, regulowany. Tak.

17.5 Gwarancj producenta Tak.

18

18.1 Producent;

18.2 Nazwa typ/model;

18.3 Fabrycznie nowy Tak.

18.4 Tak.

18.5 Gwarancj producenta Tak.

19  Worek samorozprężalny dla dorosłych 4 komplety

19.1 Producent;

19.2 Nazwa typ/model;

19.3 Fabrycznie nowy Tak.

19.4 Tak.

19.5 Tak.

19.6 Tak.

19.7 Gwarancj producenta Tak.

 Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 10 sztuk

 Kołnierz ortopedyczny dla dzieci 10 sztuk

Kołnierz ortopedyczny, pediatryczny, wielorazowy, 
regulowany.

Worki samorozprężalne (40 cmH2O) silikonowe 
przeznaczone do przeprowadzania oddechu zastępczego 
w trakcie udzielania pomocy i przeprowadzania 
tlenoterapii;

Komplet składa się z następujących elementów: worek 
samorozprężalny silikonowy, przeźroczysty z 
ciśnieniową zastawką bezpieczeństwa (z możliwością 
blokady)
rezerwuar tlenu,
przewód zasilający (tlenowy) 2 m
maska twarzowa, której konstrukcja umożliwia 
swobodny obrót o 360 stopni względem osi łącznika;

Konstrukcja worka umożliwiająca  wentylację bierną i 
czynną 100% tlenem.



20   Worek samorozprężalny dla dzieci 2 komplety

20.1 Producent;

20.2 Nazwa typ/model;

20.3 Fabrycznie nowy Tak.

20.4 Tak.

20.5 Tak.

20.6 Tak.

20.7 Gwarancj producenta Tak.

21   Worek samorozprężalny dla niemowląt 1 komplet

21.1 Producent;

21.2 Nazwa typ/model;

21.3 Fabrycznie nowy Tak.

21.4 Tak.

21.5 Tak.

21.6 Tak.

21.7 Gwarancj producenta Tak.

22

Worki samorozprężalne (40 cmH2O) silikonowe 
przeznaczone do przeprowadzania oddechu zastępczego 
w trakcie udzielania pomocy i przeprowadzania 
tlenoterapii;

Komplet składa się z następujących elementów: worek 
samorozprężalny silikonowy, przeźroczysty z 
ciśnieniową zastawką bezpieczeństwa (z możliwością 
blokady)
rezerwuar tlenu, przewód zasilający (tlenowy) 2 m, 
maska twarzowa, której konstrukcja umożliwia 
swobodny obrót o 360 stopni względem osi łącznika;

Konstrukcja worka umożliwiająca  wentylację bierną i 
czynną 100% tlenem.

Worki samorozprężalne silikonowe przeznaczone do 
przeprowadzania oddechu zastępczego w trakcie 
udzielania pomocy i przeprowadzania tlenoterapii;

Komplet składa się z następujących elementów: worek 
samorozprężalny silikonowy, przeźroczysty z 
ciśnieniową zastawką bezpieczeństwa (z możliwością 
blokady),
rezerwuar tlenu, przewód zasilający (tlenowy) 2 m, 
maska twarzowa, której konstrukcja umożliwia 
swobodny obrót o 360 stopni względem osi łącznika;

Konstrukcja worka umożliwiająca  wentylację bierną i 
czynną 100% tlenem.

 Stolik zabiegowy z dwoma blatami 4 sztuki



22.1 Producent;

22.2 Nazwa typ/model;

22.3 Fabrycznie nowy Tak.

22.4 Tak.

22.5 Wymiary blatów - długość x szerokość 1200x650; Tak.

22.6 Tak.

22.7 Tak.

22.8 Koła o średnicy min. 50 mm – minimum 4 koła. Tak.

22.9 Gwarancj min 24 miesiące

23

23.1 Producent;

23.2 Nazwa typ/model;

23.3 Fabrycznie nowy Tak.

23.4 Tak.

23.5 Tak.

23.6 Blat roboczy posiadający możliwość obrotu o 360°; Tak.

23.7 Stabilna podstawa w kształcie litery T; Tak.

23.8 Wysokość blatu regulowana za pomocą pokrętła. Tak.

23.9 Wymiany blatu - długość x szerokość 650x450; Tak.

23.10 Tak.

23.11 Gwarancj min 24 miesiące Tak.

24

24.1 Producent;

24.2 Nazwa typ/model;

24.3 Fabrycznie nowy Tak.

24.4 Hydrauliczna regulacja wysokości; Tak.

Wózek  wykonany w całości ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej posiadający dwa blaty;

Wymiary gabarytowe - długość x szerokość x wysokość 
min. 1330x650x880;

Podstawa stabilna z kołami z blokadą posiadającymi 
bieżnik niebrudzący podłoża;

 Stolik typu Mayo 3 sztuki

Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w 
gatunku OH18N9;

Podstawa jezdna z kołami o średnicy ok. 50 mm w tym 
co najmniej dwa z blokadą;

Wymiary gabarytowe - długość x szerokość x wysokość 
min. 650x450x900-1330;

 Taboret z hydrauliczną regulacją wysokości bez 
oparcia 3 sztuki



24.5 Tak.

24.6 Gwarancj producenta Tak.

25

25.1 Producent;

25.2 Nazwa typ/model;

25.3 Fabrycznie nowy Tak.

25.4 Szerokość całkowita 

25.5 Długość całkowita 

25.6 Wysokość całkowita

25.7 Regulowany podgłówek

25.8 Tak.

25.9 Leże tapicerowane gąbką i skajem; Tak.

25.10 Możliwość wyboru kolorystyki; Tak.

25.11 Tak.

25.12 Gwarancj min 24 miesiące Tak.

26  Szafa endoskopowa 3 sztuki

26.1 Producent;

26.2 Nazwa typ/model;

26.3 Fabrycznie nowy Tak.

26.4 Tak.

Tapicerowane siedzisko (możliwość wyboru 
kolorystyki)

  Kozetka lekarska 3 sztuki + leżanka drewniana z 
regulowanym podgłówkiem 1 sztuka (razem 4 sztuki)

530 mm (+/- 
50 mm); 

1950 mm (+/- 
50 mm);

550 mm (+/- 
50 mm);

Min. od -20 
do +40 
stopni;

Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych 
pokrytych lakierem proszkowym odpornym  na 
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie 
UV;

Wyposażona w uchwyt rolki prześcieradła 
jednorazowego.

Szafa endoskopowa, dwudrzwiowa, oszklona wykonana 
w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona 
w 4 wysuwane wieszaki na endoskopy  oraz tacę 
ociekową;



26.5 Tak.

26.6 Tak.

26.7 Tak.

26.8 Drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym; Tak.

26.9 Tak.

26.10 Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne; Tak.

26.11 Zamontowany system wymuszonego obiegu powietrza; Tak.

26.12 Wymiary szafy 1050x570x2000. Tak.

26.13 Gwarancj min 24 miesięcy Tak.

27  Zestaw narzędzi chirurgicznych 1 komplet

27.1 Producent;

27.2 Nazwa typ/model;

27.3 Fabrycznie nowy Tak.

27.4 Tak.

27.5 Tak.

27.6 Tak.

27.7 Tak.

27.8 Tak.

27.9 Tak.

27.10 Tak.

27.11 Tak.

Szafa wykonana w systemie podwójnej ścianki z 
elementami izolacyjno-wygłuszającymi; 

Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz 
szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu;

Drzwi wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z 
uszczelką przeciwpyłową wyposażone w zamek 
trzypunktowy typu Baskwil; 

Szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z 
regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających 
wypoziomowanie; 

Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-pean odgięte 
długość 185 mm, skos ząbków 0,9mm – 2 szt.

Kleszczyki naczyniowe typ Rankin proste długość 160 
mm, delikatne skos ząbków 0,6 mm – 2 szt.

Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostrzone długość 145 
mm – 3 szt.,

Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostrzone długość 150 
mm – 3 szt.,

Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostrzone długość 165 
mm – 4 szt.,

Nożyczki chirurgiczne odgięte tępo ostrzone długość 
145 mm – 4 szt.,

Nożyczki chirurgiczne odgięte tępo ostrzone długość 
130 mm – 4 szt.,

Nożyczki chirurgiczne proste typ Deaver ostro tępe 
długość 145 mm – 4 szt.,



27.12 Tak.

27.13 Tak.

27.14 Tak.

27.15 Tak.

27.16 Tak.

27.17 Gwarancja min 24 miesięcy Tak.

28

28.1 Producent;

28.2 Nazwa typ/model;

28.3 Fabrycznie nowy Tak.

28.4 Tak.

28.5 Naszyte logo SP ZOZ w Lesku Tak.

29

29.1 Producent;

29.2 Nazwa typ/model;

29.3 Fabrycznie nowy Tak.

29.4 Wysokość wysięgu kroplówki

29.5 Wysokość wysięgu kroplówki

29.6 Średnica podstawy wieszaka Ok. 600 mm

29.7 Gwarancja producenta Tak.

30  Wieszak kroplówkowy ścienny teleskopowy 8 sztuk

30.1 Producent;

30.2 Nazwa typ/model;

Nożyczki chirurgiczne proste ostro ostre długość 135 
mm – 4 szt.;

Nożyczki chirurgiczne proste ostro ostre długość 145 
mm – 4szt.;

Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 135 
mm – 4 szt.;

Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 
mm – 4 szt.;

Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 165 
mm – 4 szt.

 Pościel z atestem medycznym (poszwa, poszewka, 
prześcieradło)40 kompletów

Pościel z atestem medycznym:                                    - 
poszwa 200 x 145 cm                                               - 
poszewka 70 x 80                                                    - 
prześcieradło 225 x 170 z gumką                               
Możliwość wyboru kolorów.

  Wieszak kroplówkowy jezdny 5 sztuk

Min. 1380 
mm

Max. 2280 
mm



30.3 Fabrycznie nowy Tak.

30.4 Montowany na ścianie; Tak.

30.5 Długość ramienia po rozciągnięciu max.150 mm; Tak.

30.6 Wieszak z dwoma haczykami Tak.

30.7 Gwarancja producenta Tak.

31  Otoskop – zestaw 2 sztuki

31.1 Producent;

31.2 Nazwa typ/model;

31.3 Fabrycznie nowy Tak.

31.4 Tak.

31.5 Powiększenie 4.2x; Tak.

31.6 Obrazowanie całej błony bębenkowej; Tak.

31.7 Tak.

31.8 Tak.

31.9 Tak.

31.10 Rękojeść litowo-jonowa z ładowarką; Tak.

31.11 Sztywne etui. Tak.

31.12 Gwarancja min 24 miesiące Tak.

32

32.1 Producent;

32.2 Nazwa typ/model;

32.3 Fabrycznie nowy Tak.

32.4 Tak.

Otoskop nowej generacji wyposażony w zaawansowany 
system optyczny, który umożliwia wgląd w niemal całą 
błonę bębenkową ucha;

Możliwość dostosowania ostrości do zmiennej długości 
przewodu słuchowego lub oczu dalekowidza za pomocą 
regulowanego pokrętła;

Konstrukcja głowicy umożliwiająca stabilne 
zamocowanie wziernika i wypięcie go jednym 
przyciśnięciem;

Możliwość wyboru wzierników jednorazowych lub 
wielorazowych;

 Rektoskop 1 sztuka

Ergonomiczny z systemem oświetleniowym 
umiejscowionym w rękojeści



32.5 Tak.

32.6 Gwarancja min 24 miesiące Tak.

33

33.1 Producent;

33.2 Nazwa typ/model;

33.3 Fabrycznie nowy Tak.

33.4 Igła do usuwania ciał obcych, prosta; Tak.

33.5 Długość 121mm; Tak.

33.6 Materiał: stal nierdzewna. Tak.

33.7 Gwarancja producenta Tak.

34 Odwracadło powiekowe 1 sztuka

34.1 Producent;

34.2 Nazwa typ/model;

34.3 Fabrycznie nowy Tak.

34.4 Odwracadło do powiek duże Tak.

34.5 Gwarancja producenta Tak.

35 Kontener do sterylizacji narzędzi z tacą 5 sztuk

35.1 Producent;

35.2 Nazwa typ/model;

35.3 Fabrycznie nowy Tak.

35.4 Tak.

Kompletny system iluminacji składa się z :                  - 
głowicy rektoskopowej                                            - 
źródła zasilania                                                       - 
zasilacza                                                                - 
balona rektoskopu

 Igła do usuwania ciał obcych z oka 1 sztuka

Pojemniki sterylizacyjne(kontenery) mogą być 
wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej (AISI 
304/PN 0H18N9) lub z blachy aluminiowej (5005), lub 
z aluminium i posiadają pokrywy z Bio-Barierą, których  
żywotność wynosi od 5000 cykli sterylizacyjnych. Ten 
nowy system kontenerowy  gwarantuje   bezpieczny 
transport   i długi okres sterylności sprzętu medycznego, 
bielizny oraz innych tekstyliów.



35.5 Tak.

35.6 Tak.

35.7 Gwarancja min. 24 miesiące Tak.

36 Nożyczki ratownicze profesjonalne 3 sztuki

36.1 Producent; Tak.

36.2 Nazwa typ/model; Tak.

36.3 Tak.

36.4 Gwarancja producenta Tak.

37

37.1 Producent; Tak.

37.2 Nazwa typ/model; Tak.

37.3 Fabrycznie nowy Tak.

37.4 Wózek wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, Tak.

37.5 Uchwyty do prowadzenia; Tak.

37.6 Szuflady na prowadnicach z funkcją blokady wysuwu; Tak.

37.7 Tak.

37.8 Wyprofilowany blat roboczy z wgłębieniem; Tak.

37.9 Cztery kułka jezdne, w tym dwa z blokadą; Tak.

Tace sterylizacyjne są doskonałym uzupełnieniem 
systemu pojemników (kontenerów) sterylizacyjnych lub 
samodzielnym wyrobem do przenoszenia narzêdzi, ich 
oczyszczania i sterylizacji.

Tace powinny być wykonane z blachy perforowanej ze 
stali kwasoodpornej. Stal kwasoodporna nie ulega 
deformacji ani nie zmienia swoich właściwości pod 
wpływem ciepła i pary wodnej. Posiada wysoką 
odporność mechaniczną, co zapewnia długi okres 
użytkowania tac. Perforacja blachy jest bardzo gęsta, 
zapewniając takie same warunki mycia jak na tacy z 
siatki drucianej.

Nożyce ratownicze wykonane są ze stali nierdzewnej z 
zewnętrznj częścia ostrza pokryte tworzywem 
sztucznym ( możliwością cięcia na ślepo).

Wózek ratowniczy z czterema szufladami i 
wyposażeniem 2 sztuk

Szuflady i drzwiczki posiadające system umożliwiający 
delikatne i ciche domykanie;



37.10 Tak.

37.11 Tak.

37.12 Gwarancja min 24 miesiące Tak.

38 Termometr elektroniczny  5 sztuk

38.1 Producent; Tak.

38.2 Nazwa typ/model; Tak.

38.3 Fabrycznie nowy Tak.

38.4 Tak.

38.5 Sygnalizacja dżwiękowa wysokiej temperatury; Tak.

38.6 Pomiar temperatury w ciągu 1 sek; Tak.

38.7 Pamięć ostatnich 32 pomiarów; Tak.

38.8 Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD; Tak.

38.9 Łatwy w obsłudze Tak.

38.10 Zasilanie: 6LR61(bateria9V), Tak.

38.11 Część wykrywająca  temperaturę: czujnik podczerwieni Tak.

38.12 Zakres pomiaru: 32°C do 43°C, Tak.

38.13 Tak.

38.14 Tak.

38.15 Gwarancja min 24 miesiące Tak.

39 Przyłbica ochronna 5 sztuk

39.1 Producent; Tak.

39.2 Nazwa typ/model; Tak.

39.3 Fabrycznie nowy Tak.

Wyposażenie:                                                            - 
dwurzędowa nadstawka,                                          - 
stojak infuzyjny z uchwytem,
- pojemnik na cewniki,
- uchwyt oraz pojemnik na zużyte igły,
- uchwyt na pojemnik na odpady.

Szczegółowy konfiguracja wózka do ustalenia po 
rozstrzygnięciu postepowania

Bezdotykowy  pomiar temperatury (odległości 
wykonywania pomiaru do 15cm od czoła);   

Temperatura pokojowa:                                              
10°C do 40°C,                                                           
Dokładność pomiaru: +/-0,2°C,

Wymiar zewnętrzny:                                               
100mm(d³) x 45(szer) x 150(wys.)                              
Waga z bateriami oko³o 90g.



39.4 Tak.

39.5 Gwarancja producenta Tak.

40 Okulary ochronne 10 sztuk 

40.1 Producent; Tak.

40.2 Nazwa typ/model; Tak.

40.3 Fabrycznie nowy Tak.

40.4 Tak.

40.5 Gwarancja producenta Tak.

41 Parawan jezdny 8 sztuk

41.1 Producent; Tak.

41.2 Nazwa typ/model; Tak.

41.3 Fabrycznie nowy Tak.

41.4 Jednoczęściowy parawan metalowy; Tak.

41.5 Szerokość: Tak.

41.6 Wysokość: Tak.

41.7 Gwarancja producenta Tak.

42 Stanowisko do pobierania krwi i iniekcji 1 sztuka

42.1 Producent; Tak.

42.2 Nazwa typ/model; Tak.

42.3 Fabrycznie nowy Tak.

42.4 Stanowisko do pobierania krwi; Tak.

42.5 Tak.

42.6 Tak.

42.7 Tak.

42.8 Tak.

42.9 Gwarancja min 24 miesiące Tak.

43 Wózek do transportu zwłok 1 sztuka

Wyposażona w elastyczną, bezuciskową i łatwo 
dopasowującą  się do twarzy oprawkę

Wyposażona w elastyczną, bezuciskową i łatwo 
dopasowującą  się do twarzy oprawkę

Z mozliwością wykonywania zabiegu iniekcji zarówno 
na prawym jak i lewym przedramieniu;

Zastosowaniu rozwiązania polegającego na możliwoœci 
zmiany położenia podłokietnika o kąt 180°;

Zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia 
o kąt 90°;  

Możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do 
wzrostu pacjenta;



43.1 Producent; Tak.

43.2 Nazwa typ/model; Tak.

43.3 Fabrycznie nowy Tak.

43.4 Tak.

43.5 Tak.

43.6 Tak.

43.7 Tak.

43.8 Gwarancja min 24 miesiące Tak.

44

Urządzenia komputerowe – Część nr 4

1

1.1 Serwer aplikacji

1.2 Producent

1.3 Nazwa i typ urządzenia

1.4 TAK

1.5 TAK

1.6 TAK

1.7 TAK

1.8 TAK

1.9 TAK

Wózek do transportu na tacach do komory chłodniczej z 
podnośnikiem hydraulicznym;

Wyposażony w pokrywę do osłaniania zwłok ze stali 
kwasoodpornej;

Wózek pasujący do komory chłodniczej dwukomorowej 
pionowej firmy Hygeko posiadanej przez 
zamawiajecego.

Koła jezdne gumowe o średnicy min. 200 mm 
umożliwiające jazdę po nierównej nawierzchni.

Szkolenie dla personelu obsługującego infrastrukturę 
wytworzoną w ramach projektu

Stacja diagnostyczna opisowa CT,RTG,MM - 1 
komp.

Obsługa przechowywania badań: CR, DR, MG, CT, 
MR, USG

Udostępnienie aplikacji diagnostycznej dla min. 2 stacji 
diagnostycznych

Udostępnienie aplikacji podglądowej dla min. 10 stacji 
przeglądowych

Dystrybucja obrazów min. 12 jednocześnie 
zalogowanych użytkowników

System serwera działający w oparciu o komercyjny 
silnik baz danych i komercyjny sieciowy system 
operacyjny serwera

Możliwość działania oferowanego systemu w 
środowisku wirtualnym



1.10 TAK

1.11 TAK

1.12 Obsługa wymienionych klas DICOM SOP:

TAK

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21 TAK

1.22 TAK

Oferowany serwer aplikacji pracuje w 64 bitowym 
środowisku Windows Server lub równoważny

Serwer aplikacji, system dystrybucji obrazów oraz 
diagnostyczna przeglądarka obrazów tego samego 
producenta

1.2.392.200036.9125.1.1.2; 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1(CR Image Storage);

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 (Digital X-Ray Image 
Storage – for Presentation);

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 (Digital X-Ray Image 
Storage – for Processing); 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 (Digital Mammography X-
Ray Image Storage – for Presentation); 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 (Digital Mammography X-
Ray Image Storage – for Processing);

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 (Ultrasound Image Storage); 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 (Ultrasound Multiframe 
Image Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 (CT Image 
Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 (MR Image 
Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 (MR Spectros

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22 (SR Enhanced); 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 (SR Comprehensive); 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 (X-Ray Angiographic 
Image Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 (X-Ray 
Radiofluoroscopic Image Storage); 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 (VL endoscopic Image 
Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 (Encapsulated 
PDF Storage);

System jest wykonany w architekturze klient-serwer, 
dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz 
danych

Oferowane oprogramowanie serwera aplikacji, stacji 
diagnostycznej oraz klienta dystrybucji obrazów 
pracujące na tej samej, wspólnej bazie danych



1.23 TAK

1.24 TAK

1.25 TAK

1.26 TAK

1.27 TAK

1.28 TAK

1.29 TAK

1.30 TAK

1.31 TAK

1.32 TAK

1.33 TAK

1.34 TAK

1.35 Produkt zarejestrowany w klasie IIa TAK

System musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 
3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami 
medycznymi.

Możliwość prowadzenia zdalnego serwisu poprzez łącze 
internetowe.

System umożliwia automatyczną komunikację z innymi 
systemami w standardach DICOM w zakresie odbierania 
wyników obrazowych

System umożliwia automatyczną komunikację z innymi 
systemami HIS/RIS/PACS w standardach HL7 w 
zakresie wysyłania zleceń i odbierania wyników

Możliwość podłączania do 4(CT,RTG,MM,USG) 
urządzeń-źródeł pracujących w standardzie DICOM.

Dostępność klienta przeglądarki obrazów po protokole 
HTTP

Przyjmowanie obrazów z urządzeń diagnostycznych i 
ich zapis w standardzie DICOM 3.0 na serwer aplikacji 
pełniący funkcję tymczasowego archiwum oraz 
udostępnianie i przesyłanie obrazów medycznych w 
standardzie DICOM 3.0 na stacje diagnostyczne i 
przeglądow

Możliwość opcjonalnej rozbudowy serwera aplikacji o 
system CAD dla mammografii tego samego producenta 
co serwer aplikacji

System zapewnia bezstratność informacji pobieranej z 
urządzeń akwizycyjnych

System umożliwia kompresję obrazów w archiwum w 
sposób zarówno bezstratny jak i stratny z definiowalnym 
poziomem kompresji

Możliwość przesyłania do użytkowników 
udostępnianych danych z archiwum tymczasowym w 
postaci skompresowanej (lossless-bezstratnej) oraz nie 
skompresowanej

Możliwość instalacji aplikacji przeglądowej na 
dowolnej stacji będącej w sieci LAN lub VPN za 
pomocą interfejsu WWW bez udziału autoryzowanego 
serwisu producenta oprogramowania



1.36 TAK

1.37 Możliwość integracji z domeną Active Directory TAK

1.38 TAK

1.39 TAK

1.40 TAK

1.41 Stacja serwera aplikacji TAK

1.42 TAK

1.43 Pamięć RAM min. 16GB TAK

1.44 Dyski twarde: min. 3 x 2TB z technologią hot-plug TAK

1.45 Karta sieciowa 100/1000 MB/s TAK

1.46 Nagrywarka CD/DVD TAK

1.47 Obudowa tower/rack TAK

1.48 Redundantne zasilanie min. 495 W TAK

1.49 Obsługa RAID min. 0, 1, 5 TAK

1.50 Gwarancja min. 36 m-cy TAK

1.51 Oprogramowanie stacji diagnostycznej TAK

1.52 TAK

1.53 TAK

1.54 TAK

Możliwość skonfigurowania zdalnego dostępu obrazów 
przez VPN, udostępnienie zarówno obrazów jak i 
przeglądarki diagnostycznej dla zewnętrznej stacji

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników i grup 
użytkowników

Centralne zarządzanie ustawieniami stacji 
diagnostycznych

System zgodny z Profilami IHE: Scheduled Workflow; 
Patient Information Reconciliation; Access to Radiology 
Information; Simple Image and Numeric Report; 
Consistent Time; Teaching File and Clinical Trial 
Export; Consistent Presentation of Images; Key Image

Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark 
CPU Benchmark wynik co najmniej 4600 punktów 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

System operacyjny (64-bity): w języku polskim  
Microsoft Windows 7 lub równoważny

Możliwość instalacji aplikacji diagnostycznej na 
dowolnej stacji roboczej spełniającej wymogi techniczne 
wynikające z wymagań samej aplikacji oraz przepisów 
prawa dotyczących lekarskiej stacji diagnostycznej.

Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych 
obrazowych 



1.55 TAK

1.56 Obsługa wyświetlania badań: CR,DR,MG,CT,MR,USG TAK

1.57 TAK

1.58 TAK

1.59 TAK

1.60 TAK

1.61 TAK

1.62 TAK

1.63 TAK

1.64 TAK

1.65 TAK

1.66 TAK

1.67 TAK

1.68 TAK

Jednakowy interfejs dla stacji diagnostycznej i stacji 
przeglądowych

Oprogramowanie diagnostyczne posiadające następujące 
funkcje (minimum):

Wyświetlanie obrazów w standardzie DICOM 
wykorzystując 1,2, 3 lub 4 monitory medyczne

Oprogramowanie do przeglądania, analizy obrazów 
ogólnej radiografii (CR,DR)

Oprogramowanie do przeglądania, analizy obrazów MG, 
CT oraz MR

Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w 
archiwum wg min. 4 kryteriów m.in. nazwisko pacjenta, 
imię pacjenta, numer badania, data wykonania wraz z 
możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM

Podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, 
powiększenia) każdego obrazu na ekranie użytkownika

Możliwość nawigacji i zmian na aktywnym obrazie za 
pomocą myszy dotycząca co najmniej: wielkości 
powiększenia, kontrasty/zaczernienia, bieżącego obrazu 
w serii

Możliwość edycji i tworzenia własnych zestawów 
skrótów klawiaturowych i pozycji w rozwijalnym menu 
oddzielnym dla każdego użytkownika i/lub przeglądanej 
modalności.

Funkcje wyświetlania obrazów CT jako rekonstrukcji 
wielopłaszczyznowych MPR, MIP, MnIP

Możliwość rozbudowy o system do zaawansowanej 
analizy CT, MR tego samego producenta 

Pomiary odległości, obwodów i powierzchni(elipsy, 
prostokąta i dowolnego kształtu), możliwość ręcznej 
kalibracji pomiaru

Pomiary kątów, w tym również między liniami nie 
przecinającymi się



1.69 TAK

1.70 TAK

1.71 TAK

1.72 TAK

1.73 TAK

1.74 TAK

1.75 Możliwość korzystania i zapamiętywania filtrów TAK

1.76 TAK

1.77 TAK

1.78 TAK

1.79 Wyświetlanie obrazów w różnych podziałach ekranu TAK

1.80 TAK

1.81 TAK

1.82 możliwość dodawania komentarzy do obrazu TAK

1.83 TAK

1.84 wyświetlanie indeksu zdjęć (miniatur) TAK

Funkcja obracania, odbijania, inwersji skali szarości 
obrazu

Możliwość powiększania obrazu: piksel obrazu na 
piksel ekranu (1:1), dopasowanie do rozmiarów ekranu, 
dopasowanie do rozmiarów piersi (mammografia), 
powiększenie dowolne (bezstopniowe), 

Ruchoma lupa ekranowa z możliwością zmiany 
rozmiaru i modyfikacji W/L wewnątrz wskazanego 
obszaru

Konfigurowalne, indywidualne protokoły odczytu dla 
różnego rodzaju badań 

Jednoczesna prezentacja kompletu czterech obrazów 
mammograficznych jednej pacjentki na monitorach 5 
MP

Przeszukiwanie listy pacjentów według różnych 
kryteriów (min. nazwiska, daty urodzenia, daty badania, 
rodzaj badania)

Po zalogowaniu zostanie wyświetlona lista robocza 
badań zarchiwizowanych na serwerze aplikacji zgodnie 
zapisanymi filtrami

Administrator systemu posiada możliwość 
zdefiniowania i przypisania filtrowania katalogów 
użytkownikom, Każdy użytkownik może tworzyć 
własne listy robocze

Możliwość tworzenia skrótów na pulpicie do wybranego 
folderu, badania

Otwarcie kilku serii badań tego samego pacjenta (różna 
data badań i różne modalności) oraz możliwość 
porównania kilku badań tego samego pacjenta

możliwość wyszukiwania badań pacjenta z innych 
dostępnych serwerów PACS

możliwość dodawania znaczników graficznych do 
obrazu



1.85 TAK

1.86 TAK

1.87 TAK

1.88 TAK

1.89 Narzędzia dostępne w podręcznym menu kontekstowym TAK

1.90 TAK

1.91 TAK

1.92 TAK

1.93 TAK

1.94 TAK

1.95 TAK

1.96 Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store TAK

1.97 TAK

Wyświetlanie opisów zdjęć (raportów) jeśli zostały 
przesłane z zewnętrznego systemu HIS/RIS/PACS

Aktywne pola na ekranie diagnostycznym umożliwiające 
szybkie zmiany i nawigację za pomocą myszy (zoom, 
poziomy W/L, następny-poprzedni)

Narzędzie do tworzenia i edycji filmów z projekcji 
wieloobrazowych z konfigurowalną prędkością, 
kierunkiem i możliwością zmiany zakresu obrazów

Możliwość współpracy z dedykowaną klawiaturą/ 
padem wspomagającym pracę przy stacji diagnostycznej

Możliwość modyfikacji pakietu narzędzi w menu 
kontekstowym dla każdego użytkownika sytemu

Zestaw dostępnych narzędzi zależny od danej 
modalności, możliwość edycji zestawu

Możliwość edycji i tworzenia własnych zestawów 
skrótów klawiaturowych i pozycji w rozwijalnym menu 
oddzielnym dla każdego użytkownika i/lub przeglądanej 
modalności

Wbudowana możliwość korekcji obrazów poprzez 
predefiniowane oraz modyfikowalne przez użytkownika 
zaawansowane algorytmy obróbki obrazu (np. poprawa 
ostrości/kontrastu, wyostrzanie krawędzi, itp.)

Wbudowany półautomatyczny system opisywania 
kręgów w obrazach CT i MR

Oprogramowanie w pełni zgodne ze standardem 
DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami 
medycznymi

Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM 
Print oraz zwykłych drukarkach w sieci lokalnej



1.98 TAK

1.99 TAK

1.100 TAK

1.101 TAK

1.102 TAK

1.103 TAK

1.104 TAK

1.105 Oprogramowanie stacji przeglądowych TAK

1.106 TAK

1.107 TAK

1.108 TAK

1.109 TAK

1.110 TAK

1.111 Obsługa wyświetlania badań: CR,DR,MG,CT,MR,USG TAK

1.112 TAK

1.113 TAK

Kompozytor wydruku umożliwiający realny podgląd 
formy w jakiej będą wydrukowane zdjęcia – możliwość 
dowolnych kompozycji zdjęć – że z różnych badań i 
różnych pacjentów na jednej kliszy

Możliwość nagrywania na płyty CD/DVD wyników 
badań w formacie DICOM wraz oprogramowaniem do 
przeglądania tych wyników. 

Ograniczenie dostępu do danych wyłącznie osobom 
uprawnionym, możliwość przypisania użytkownikom 
określonej roli w systemie

Uwierzytelnianie użytkowników w usłudze katalogowej 
– jedno hasło użytkownika w całym systemie 
informatycznym 

Możliwość prowadzenia zdalnego serwisu, obsługi i 
diagnostyki systemu poprzez łącze internetowe.

Funkcja wyświetlenia pełnej zawartości nagłówka 
DICOM z poziomu przeglądarki obrazów.

Funkcja dodawania załączników do badania. Import 
załączników z lokalnego dysku.

Oprogramowanie pracuje w środowisku graficznym MS 
Windows XP/Vista/7

Możliwość instalacji aplikacji przeglądowej na 
dowolnej stacji roboczej spełniającej wymogi techniczne 
wynikające z wymagań samej aplikacji 

Dostępność klienta przeglądarki obrazów po protokole 
http/https

Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych 
obrazowych ani bazy danych wykonanych badań. 
pacjentów

Jednakowy interfejs dla stacji diagnostycznej i stacji 
przeglądowych

Oprogramowanie diagnostyczne posiadające następujące 
funkcje (minimum):

Wyświetlanie obrazów w standardzie DICOM 
wykorzystując 1,2, 3 lub 4 monitory medyczne



1.114 TAK

1.115 TAK

1.116 TAK

1.117 TAK

1.118 TAK

1.119 TAK

1.120 TAK

1.121 TAK

1.122 TAK

1.123 TAK

1.124 TAK

1.125 TAK

1.126 TAK

1.127 TAK

1.128 TAK

Oprogramowanie do przeglądania, analizy obrazów 
ogólnej radiografii (CR,DR)

Oprogramowanie do przeglądania, analizy obrazów MG, 
CT oraz MR

Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w 
archiwum wg min. 4 kryteriów m.in. nazwisko pacjenta, 
imię pacjenta, numer badania, data wykonania wraz z 
możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM

Podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, 
powiększenia) każdego obrazu na ekranie użytkownika

Możliwość nawigacji i zmian na aktywnym obrazie za 
pomocą myszy dotycząca co najmniej: poziomu zoom, 
poziomu W/L, bieżącego obrazu w serii

Wszystkie narzędzia dostępne w podręcznym menu 
kontekstowym

Możliwość modyfikacji pakietu narzędzi w menu 
kontekstowym dla każdego użytkownika sytemu

Zestaw dostępnych narzędzi zależny od danej 
modalności

Możliwość edycji i tworzenia własnych zestawów 
skrótów klawiaturowych i pozycji w rozwijalnym menu 
oddzielnym dla każdego użytkownika i/lub przeglądanej 
modalności.

Funkcje wyświetlania obrazów CT jako rekonstrukcji 
wielopłaszczyznowych MPR, MIP

Możliwość rozbudowy o system do zaawansowanej 
analizy CT, MR tego samego producenta 

Możliwość rozbudowy o przeglądarkę działającą na 
urządzeniach mobilnych – tabletach (Apple, Android)

Pomiary odległości, obwodów i powierzchni(elipsy, 
prostokąta i dowolnego kształtu), możliwość ręcznej 
kalibracji pomiaru

Pomiary kątów, w tym również między liniami nie 
przecinającymi się

Funkcja obracania, odbijania, inwersji skali szarości 
obrazu



1.129 TAK

1.130 TAK

1.131 TAK

1.132 TAK

1.133 TAK

1.134 TAK

1.135 TAK

1.136 Wyświetlanie obrazów w różnych podziałach ekranu TAK

1.137 TAK

1.138 TAK

1.139 Możliwość dodawania komentarzy do obrazu TAK

1.140 TAK

1.141 Wyświetlanie indeksu zdjęć (miniatur) TAK

1.142 TAK

1.143 TAK

Możliwość powiększania obrazu: piksel obrazu na 
piksel ekranu (1:1), dopasowanie do rozmiarów ekranu, 
dopasowanie do rozmiarów piersi (mammografia), 
powiększenie dowolne (bezstopniowe), 

Ruchoma lupa ekranowa z możliwością zmiany 
rozmiaru i modyfikacji W/L wewnątrz wskazanego 
obszaru

Konfigurowalne, indywidualne protokoły odczytu dla 
różnych rodzajów badań 

Przeszukiwanie listy pacjentów według różnych 
kryteriów (min. nazwiska, daty urodzenia, daty badania, 
rodzaj badania)

Po zalogowaniu zostanie wyświetlona lista robocza 
badań zarchiwizowanych na serwerze aplikacji zgodnie 
zapisanymi filtrami

Administrator systemu posiada możliwość 
zdefiniowania i przypisania filtrowania katalogów 
użytkownikom, Każdy użytkownik może tworzyć 
własne listy robocze

Możliwość tworzenia skrótów na pulpicie do wybranego 
folderu, badania.

Otwarcie kilku serii badań tego samego pacjenta (różna 
data badań i różne modalności) oraz możliwość 
porównania kilku badań tego samego pacjenta

Możliwość wyszukiwania badań pacjenta z innych 
dostępnych serwerów PACS

Możliwość dodawania znaczników graficznych do 
obrazu

Aktywne pola na ekranie diagnostycznym umożliwiające 
szybkie zmiany i nawigację za pomocą myszy (zoom, 
poziomy W/L, następny-poprzedni)

Narzędzie do tworzenia i edycji filmów z projekcji 
wieloobrazowych z konfigurowalną prędkością, 
kierunkiem i możliwością zmiany zakresu obrazów



1.144 TAK

1.145 TAK

1.146 TAK

1.147 TAK

1.148 TAK

1.149 TAK

1.150 TAK

1.151 TAK

1.152 TAK

1.153 TAK

1.154 TAK

1.155 Monitory diagnostyczne min. 5MP - 2 szt. TAK

1.156 Producent

1.157 Nazwa

1.158 Wielkość przekątnej ekranu min: 21,3 cale TAK

Możliwość edycji i tworzenia własnych zestawów 
skrótów klawiaturowych i pozycji w rozwijalnym menu 
kontekstowym oddzielnym dla każdego użytkownika 
i/lub przeglądanej modalności

Wbudowana możliwość korekcji obrazów poprzez 
predefiniowane oraz modyfikowalne przez użytkownika 
zaawansowane algorytmy obróbki obrazu (np. poprawa 
ostrości/kontrastu, wyostrzanie krawędzi, itp.)

Wbudowany półautomatyczny system opisywania 
kręgów w obrazach CT i MR

Oprogramowanie w pełni zgodne ze standardem 
DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami 
medycznymi

Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM 
Print oraz zwykłych drukarkach w sieci lokalnej

Kompozytor wydruku umożliwiający realny podgląd 
formy w jakiej będą wydrukowane zdjęcia – możliwość 
dowolnych kompozycji zdjęć – taże z różnych badań i 
różnych pacjentów na jednej kliszy

Możliwość nagrywania na płyty CD/DVD wyników 
badań w formacie DICOM wraz oprogramowaniem do 
przeglądania tych wyników. 

Ograniczenie dostępu do danych wyłącznie osobom 
uprawnionym, możliwość przypisania użytkownikom 
określonej roli w systemie

Uwierzytelnianie użytkowników w usłudze katalogowej 
– jedno hasło użytkownika w całym systemie 
informatycznym 

Funkcja wyświetlenia pełnej zawartości nagłówka 
DICOM z poziomu przeglądarki obrazów.

Funkcja dodawania załączników do badania. Import 
załączników z lokalnego dysku



1.159 Typ ekranu: IPS z podświetleniem LED TAK

1.160 Matryca: Przeciwodblaskowa lub Antyrefleksyjna TAK

1.161 Stopka: Jedno lub dwumonitorowa TAK

1.162 Rozdzielczość naturalna min. 2048 x 2560 pix TAK

1.163 Wielkość plamki min. 0,165 mm TAK

1.164 TAK

1.165 TAK

1.166 Jasność do kalibracji: 500 cd/m2 TAK

1.167 Kontrast panela: 1500:1 TAK

1.168 TAK

1.169 Kąty widzenia: 178 /178 w pionie i poziomie TAK

1.170 TAK

1.171 TAK

1.172 TAK

47.165 TAK

1.173 TAK

1.174 TAK

1.175 TAK

Ramka: Ramka na styku obu monitorów nie większa niż 
7.5 mm w każdym z monitorów

Jasność maksymalna: 1100 cd/m2Wymagany układ 
stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub 
wyjściu ze stanu czuwania

Kolory: 10-bit kolor dla każdego z kolorów RGB 
maksymalnie 1,07 mld kolorów

Całkowity czas reakcji matrycy (white-black): Nie 
więcej niż 12 ms

Kalibracja monitora: Wymagana sprzętowa kalibracja 
do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy.

Kalibrator: Wbudowany kalibrator nie ograniczający 
pola widzenia na monitorze

Wymagania dodatkowe: Funkcjonalność pozwalająca na 
samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie 
odcieni szarości  bez systemu operacyjnego. 
Uruchamiana z menu monitora

Pomiar czasu pracy: Wymagany układ kontroli 
rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia

Definiowane tryby pracy monitora: 6 trybów pracy: 
DICOM, tryb użytkownika, 2 tryby kalibracji, sRGB, 
Text

Wymagania dodatkowe: Przycisk za pomocą którego  
możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora 
dla różnego rodzaju badań np.MR,CR



1.176 TAK

1.177 TAK

1.178 Częstotliwości odświeżania: 31-135 kHz, 23-61 Hz TAK

1.179 Kable: Komplet kabli zasilających i połączeniowych TAK

1.180 Zasilanie: Maksymalny pobór mocy 87W TAK

1.181 TAK

1.182 Wymagania dodatkowe:

TAK

1.183

1.184 - Czujnik mierzący jasność otoczenia

1.185

1.186

1.187

1.188

1.189

Złącza: 1 x  DVI-D (Dual Link), 1 x DisplayPort 
upstream, 1 x DisplayPort Downstream, 1x USB 2.0 
upstream, 2 x USB 2.0 downstream

Wymagania dodatkowe: Możliwośc pracy szeregowej 
monitorów

Regulacja położenia: Pochylenie monitora o 30 stopni 
Regulacja wysokości 90 mm

- Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed 
monitorem

- Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie 
szarości dla całej powierzchni matrycy LCD

- Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora 
zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po 
zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji

- Możliwość zintegrowania z obudową monitorów 
diagnostycznych opcjonalnego oświetlenia obszaru za 
monitorem, z dodatkowym punktowym oświetleniem 
przestrzeni roboczej przed monitorem na elastycznym 
ramieniu, z możliwością regulacji poziomu jasności i 
opcją

- Wymagane jest aby dostarczone urządzenia były 
fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez 
oficjalny kanał dystrybucyjny. Dołączyć stosowny 
dokument Dystrybutora informujący, że monitor  
pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, 
zapewniającego 

- Oświadczenie producenta monitora lub 
autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w 
przypadku nie wywiązania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie 
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – 
dokumenty pot



1.190 TAK

1.191 Zgodny z standardem: CE ( Medical Device Directive ) TAK

1.192 Gwarancja producenta: min. 36 miesięcy TAK

1.193 Monitory opisowy - 1 szt. TAK

47.180 Producent

47.181 Nazwa

47.182 Matryca: IPS TAK

1.194 Przekątna: min. 22 cale TAK

1.195 Naturalna rozdzielczość: 1920 x 1200 TAK

1.196 Rozmiar piksela: 0.270 x 0.270 mm TAK

1.197 Liczba kolorów: 16.77 milionów TAK

1.198 Kąty widzenia (pionowo / poziomo): 178°, 178° TAK

1.199 Rodzaj podświetlenia: LED TAK

1.200 Jasność: 300 cd/m² TAK

1.201 Kontrast: 1000:1 TAK

1.202 Czas reakcji (typowy): 5 ms (Gray-to-gray) TAK

1.203 TAK

14 TAK

15 TAK

16 Zasilacz: AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz TAK

1.204 Maksymalny pobór mocy: 49 W TAK

1.205 Dodatkowe funkcje: 

TAK

1.206

1.207

Waga: 17.3 kg przy stopce na dwa monitory , 8.1 kg 
przy stopce na jeden monitor , 5.3 kg bez stopki

Sygnał wideo Wejścia sygnałowe: D-Sub mini 15 pin x 
1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP), HDMI x 1 (z HDCP), 
DisplayPort x 1 (z HDCP)

Cyfrowa częstotliwość odświeżania: DVI/DP: 31 - 76 
kHz, 59 - 61 Hz HDMI: 15 - 76 kHz, 49-61 Hz

Analogowa częstotliwość odświeżania: 31 - 81 kHz, 55 
- 76 Hz

- Predefiniowane tryby pracy: Color mode (Paper, 
Movie, sRGB, User1, User2, DICOM)

- Wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, 
normalny)

Regulacja koloru (jasność, kontrast, gamma, 
temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset)



1.208 TAK

1.209 Gwarancja: min 36 miesięcy TAK

47.196 TAK

1.210 TAK

1.211 TAK

1.212 Możliwość utworzenia na dyskach RAID 1,5,6. TAK

1.213 Prędkość obrotowa: 7.200 obr/min TAK

1.214 TAK

1.215 TAK

1.216 Interfejs dysków: SAS TAK

1.217 TAK

1.218 TAK

1.219 TAK

1.220 TAK

1.221 Możliwość utworzenia na dyskach RAID 1,5,6 TAK

1.222 Prędkość obrotowa: 15.000 obr/min TAK

1.223 TAK

1.224 TAK

Certyfikaty i standardy: TCO Displays 7, EPEAT Gold 
(US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, 
cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, 
VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, 
CCC, GOST-R

Dyski do przechowywania danych obrazowych stacji 
diagnostycznej (DICOM)

Rozbudowa warstwy NL-SAS w istniejącej macierzy 
VNX 5100 o 6 nowych dysków twardych.

Z powodu zachowania spójności sprzętowej, nowe dyski 
twarde NL-SAS muszą mieć pojemność min. 2TB 

Dyski powinny być fabrycznie nowe oraz klasy 
Enterprise

Dyski powinny posiadać obudowę 3.5” dającą 
możliwość instalacji w posiadanej macierzy EMC 
VNX5100

Dyski powinny pochodzić z oficjalnego kanału 
sprzedaży producenta macierzy

Zamawiający nie wymaga, aby zakupione dyski 
posiadały gwarancję. Dyski przejmują gwarancje 
macierzy.

Rozbudowa warstwy SAS w istniejącej macierzy VNX 
5100 o 6 nowych dysków twardych

Z powodu zachowania spójności sprzętowej, nowe dyski 
twarde SAS muszą mieć pojemność min. 300GB

Dyski powinny być fabrycznie nowe oraz klasy 
Enterprise

Dyski powinny posiadać obudowę 3.5” dającą 
możliwość instalacji w posiadanej macierzy EMC 
VNX5100



1.225 Interfejs dysków: SAS TAK

1.226 TAK

1.227 TAK

2 Skaner, kasety i płyty obrazowe do RTG – 1 komplet

2.1 Producent

2.2 Nazwa i typ urządzenia

2.3 TAK

2.4 TAK

2.5 TAK

2.6 TAK

2.7 TAK

2.8
TAK

2.9

2.10 TAK

2.11 TAK

2.12 TAK

Dyski powinny pochodzić z oficjalnego kanału 
sprzedaży producenta macierzy

Wsparcie gwarancyjne na dyski oraz repozytorium 
danych (EMC VNX5100) w którym będą gromadzone i 
przechowywane dane ze stacji diagnostycznych

Ilość kaset do zeskanowania możliwych do 
jednoczesnego załadowania do skanera – min. 4 

Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do 
stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 16 bitów 

Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z 
rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm

Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami 
obrazowymi, co najmniej kasety do badań 
ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 
24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm

Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości 
skanowania min. 10 pikseli/mm min. 72 płyt/godz.

Skanowanie kaset z płytami obrazowymi dedykowanych 
dla mammografii (20 pikseli/mm) formatów 18x24 cm  i 
24x30 cm

Przepustowość dla kaset mammograficznych 24x30 cm 
przy rozdzielczości skanowania min. 20 pikseli/mm , 
min. 40 płyt/godz.

Przepustowość dla kaset mammograficznych 18x24 cm 
przy rozdzielczości skanowania min. 20 pikseli/mm  
min. 48 płyt/godz.

Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej 
i igłowej



2.13 TAK

2.14 TAK

2.15 TAK

2.16 Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia TAK

2.17 TAK

2.18 Kasety z płytami obrazowymi TAK

2.19 TAK

2.20 TAK

2.21 TAK

2.22 TAK

2.23 TAK

Dostępność płyt obrazowych wykonanych w technologii 
proszkowej i igłowej do badań ogólnodiagnostycznych 
min. w formatach 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 
35x43 cm i do badań mammograficznych w formatach 
18x24 cm i 24x30 cm

Możliwość pracy skanera jednocześnie z użyciem kaset 
wykonanych w technologii proszkowej oraz igłowej w 
zakresie różnego typu badań (np. do radiologii ogólnej – 
technologia proszkowa, a do mammografii – technologia 
igłowa) bez konieczności modyfikowania,

Możliwość pracy skanera w zakresie badań 
ogólnodiagnostycznych jednocześnie z użyciem kaset 
wykonanych w technologii proszkowej oraz igłowej (np. 
badania ogólne na kasetach proszkowych, a zdjęcia 
sylwetkowe w stojak na kasetach igłowych)

Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce 
jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub 
posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE 
właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w 
klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z 
dyrektywą 93/42/EEC

Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 
10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu)

Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą 
obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z 
rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt.

Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą 
obrazową rozmiar 35x35cm, skanowanie z 
rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 szt.

Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą 
obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z 
rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt.

Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą 
obrazową rozmiar 18x24cm, skanowanie z 
rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt.



2.24 TAK

2.25 TAK

2.26 TAK

2.27 TAK

2.28 TAK

2.29 TAK

2.30 TAK

2.31 TAK

2.32 TAK

2.33 TAK

2.34 TAK

2.35 TAK

Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana 
całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby 
ręcznego przekładania przez obsługę

Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość 
niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset

Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone 
w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa 
lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat 
CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania 
medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający 
zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC

Stanowisko przypisywania danych pacjenta do 
obrazów

Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z 
czytnikiem płyt obrazowych

Komputer, minimalne wymagania: procesor 
dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 
2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 
100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system 
operacyjny

Monitor LCD kolorowy dotykowy min. 21”, o min. 
parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 200 
cd/m2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 
160/160˚

Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, 
klawiaturę i mysz

Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości 
w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową)

Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań 
ogólnodiagnostycznych, mammograficznych

Funkcjonalność jednoczesnej współpracy z kilkoma 
skanerami do płyt obrazowych – minimum 2 skanery

Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju 
badania z obrazem CR przed i po ekspozycji



2.36 TAK

2.37 TAK

2.38 TAK

2.39 TAK

2.40 TAK

2.41 TAK

2.42 TAK

2.43 TAK

2.44 TAK

2.45 TAK

2.46 TAK

2.47 TAK

2.48

TAK

2.49

2.50

2.51

Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM 
Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 
lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich 
znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.)

Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na 
stanowisku

Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych 
kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, 
identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj 
badania

Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o 
funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step)

Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 
sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie

Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania 
nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji

Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań 
pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, 
inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, 
obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w 
formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, 
kompozycja wydruków

Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu 
przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem

Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po 
wykonaniu skanowania projekcji z możliwością 
akceptacji lub odrzucenia

Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu 
przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem

Automatycznie dodawany do obrazu marker 
umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu 
(np. po obrocie lub inwersji na stacji technika)

Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci 
graficznej i literowej

Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu 
obrazów i badań, min.:
- kaseta zidentyfikowana
- obraz wydrukowany
- obraz zarchiwizowany
- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane



TAK

2.52 Generowanie histogramu dla obrazu TAK

2.53 TAK

2.54 TAK

2.55 TAK

2.56 TAK

2.57 TAK

2.58 Wyświetlanie obrazu badania w trybie pełnoekranowym TAK

2.59 Inwersja obrazu i tła TAK

2.60 TAK

2.61 TAK

2.62 TAK

2.63 TAK

2.64 TAK

Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu 
obrazów i badań, min.:
- kaseta zidentyfikowana
- obraz wydrukowany
- obraz zarchiwizowany
- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane

Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar 
kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, 
pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy 
oznaczonej długości

Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na 
wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych

Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, 
linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, 
wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów

Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego 
fragmentu obrazu, lupa

Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta 
(split screen)

Możliwość eksportowania surowych obrazów (for 
processing) przez użytkownika dla badań 
ogólnodiagnostycznych i mammograficznych

Funkcjonalność automatycznego dopasowywania 
parametrów obróbki obrazu na podstawie typu projekcji

Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o 
parametrach ekspozycji (kV, Mas, Grubość Technik, 
Kąt, Pracownia)

Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym 
duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego 
pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką 
DICOM uruchamiająca się automatycznie na 
komputerze klasy PC

Automatyczna lokalna archiwizacja obrazów badań na 
płytach DVD



2.65 TAK

2.66 TAK

2.67 TAK

2.68 TAK

2.69 TAK

2.70 TAK

2.71

TAK

2.72 TAK

2.73
TAK

2.74

Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o 
dystrybucję obrazów zgromadzonych na stacji technika 
dla min. 6 jednoczesnych użytkowników, min. 
funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, 
przełączenie pomiędzy obrazami, wyświetlanie 
pełnoekranowe obrazu, zmiana kontrastu/jasności, 
zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, 
wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, 
jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań 
pacjenta pochodzących z różnych badań

Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM 
Print

Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 
1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie

Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się 
przez technika

UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera i 
skanera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, 
sekwencyjne zamykanie oprogramowania

Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, 
min. Scheduled Workflow, Patient Information 
Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for 
Imaging

Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgłoszone w 
Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa 
lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat 
CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania 
medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający 
zgodność z dy

Wymagane jest aby dostarczone urządzenie posiadało 
wszystkie podzespoły fabrycznie nowe z bieżąca datą 
produkcji, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny 
kanał dystrybucyjny. Dołączyć stosowny dokument 
Dystrybutora informujący, że pochodzi z oficjalnego

Oferowany skaner posiadające certyfikat/protokół 
EUREF dotyczący pozytywnego przejścia pomiarów 
zgodnie z wymogami EUREF



2.75 TAK

2.76 TAK

2.77 Podłączenie do istniejącego systemu RIS/PACS Alteris. TAK

2.78
TAK

2.79

2.80

TAK2.81

2.82

2.83
Liczba napędów min. 2 TAK

2.84

2.85
TAK

2.86

2.87
TAK

2.88

2.89
TAK

2.90

2.91
Przyłącza: USB 3.0 TAK

2.92

TAK
2.93

2.94 TAK

2.95 TAK

2.96 TAK

Konfiguracja posiadanej stacji technika CR NX do 
współpracy z oferowanym skanerem w zakresie 
wykonywania badań ogólnodiagnostycznych i 
mammograficznych.

Instruktaże stanowiskowe użytkowników w zakresie 
dostarczanych urządzeń i oprogramowania

Automatyczne nagrywanie płyt za pomocą 
duplikatora

Prędkość nagrywania i zadrukowywania : 1) płyt CD: 
min. 30 nośników wydruku na godzinę , 2) płyt DVD: 
min. 15 nośników wydruku na godzinę

Typy nośników wydruku: CD-R, DVD-R, DVD+R, 
DVD-R DL, DVD+R DL

Szybkość zapisywania: DVD-R 12 x, CD-R 40 x

Poziom hałasu pracy urządzenia: Praca: 45 dB (A)

Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS 10.7.x, Mac 
OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8 (32/64 bit), 
Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 
2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 (64bit), 
Windows Vista, Windows XP

Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane 
urządzenia – min. 36 miesięcy

W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy 
gwarancyjne rocznie

Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie 
trwania umowy gwarancyjnej i w okresie 
pogwarancyjnym: telefonicznej, email, fax



2.97 TAK

2.98 TAK

2.99 TAK

2.100 TAK

2.101 TAK

2.102 TAK

Różne meble i wyposażenie  Część nr 5
1 Radiotelefon 10 sztuk

1.1 Producent;

1.2 Nazwa typ/model;

1.3 Fabrycznie nowy Tak

1.4 Tak

1.5 Tak

1.6 W zestawie dwie krótkofalówki Tak

1.7 Gwarancja min 24 miesiące Tak

2 Fotel zmywalny 10 sztuk

2.1 Producent;

2.2 Nazwa typ/model;

2.3 Fabrycznie nowy Tak.

Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie 
trwania umowy gwarancyjnej i w okresie 
pogwarancyjnym, min. w dni robocze poniedziałek-
piątek min. w godz. 8.00-16.00

Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez 
producenta w Polsce

Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych 
(rozumiane jako kontak telefoniczny lub rozpoczęcie 
interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze, tj. 
poniedziałek-piątek 8.00-17.00]

Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych <=48 
(rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze, 
tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00] 

Czas na usunięcie awarii <=96 (rozumiane jako 
przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni 
robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00]

Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do 
wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – 
przy dostawie

Prosty, kompaktowy i łatwy w obsłudze Maksymalny 
zasięg 4 km Liczba kanałów 8 Maksymalna moc 
nadawania 0,5 W Dzwonek - 1 melodia

Sterowanie głośnością – cyfrowe Funkcje dodatkowe: 
wyszukiwanie kanału, blokada klawiatury, wskaźnik 
naładowania baterii, dźwięk zakończenia nadawania



2.4 Tak.

2.5 Tak.

2.6 Min. wysokość – 40cm, Tak.

2.7 Max. wysokość – 54cm, Tak.

2.8 Szerokość oparcia – 42cm, Tak.

2.9 Wysokość oparcia – 48cm, Tak.

2.10 Średnica podstawy – 60cm, Tak.

2.11 Mozliwośc wybrania kolorystyki  Tak.

2.12 Gwarancja producenta Tak.

3 Koce 20 sztuk

3.1 Producent;

3.2 Nazwa typ/model;

3.3 Fabrycznie nowy Tak.

3.4 Koc bawełniany, jednokolorowy; Tak.

3.5 Wymiary 160 x 200mm. Tak.

3.6 Gwarancja producenta Tak.

4 Materace 10 sztuk

4.1 Producent;

4.2 Nazwa typ/model;

4.3 Fabrycznie nowy Tak.

4.4 3-częściowy materac składany; Tak.

4.5 Tak.

4.6 Możliwość składania ułatwiająca przechowywanie. Tak.

4.7 Gwarancja producenta Tak.

5

5.1 Producent;

5.2 Nazwa typ/model;

5.3 Fabrycznie nowy Tak

Budowa i zakres regulacji pozwalający ograniczyć 
uciążliwości związane z ciężką pracą w pozycji 
siedzącej.

Pod wpływem opierania się, oparcie odchyla się o kąt 
ok. 15-20 stopni.

Materac wykonany z pianki poliuretanowej pokrytej 
wysokiej jakości materiałem skóropodobnym;

Szafa medyczna jednoskrzydłowa, drzwi przeszklone 
10 sztuki



5.4 Tak

5.5 Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Tak

5.6 Tak

5.7 Tak

5.8 Tak

5.9 Nóżki z balchy ze stopkami regulowanymi. Tak

5.10 Gwarancja min.24 miesiące Tak

6

6.1 Producent;

6.2 Nazwa typ/model;

6.3 Fabrycznie nowy Tak.

6.4 Tak.

6.5 Drzwi zawieszone na zawiasach kołkowych; Tak.

6.6 Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm; Tak.

6.7 Tak.

6.8 Tak.

6.9 Tak.

6.10 Nóżki z balchy ze stopkami regulowanymi Tak.

6.11 Gwarancja min.24 miesiące Tak.

7  Kuchenka mikrofalowa 3 sztuki

7.1 Producent;

Szafa medyczna posiada jedno uchylne skrzydło drzwi, 
zawieszone na zawiasach kołkowych.

Drzwi szafy (MDB także boki) posiadają przeszklenie 
wykonane z szyby hartowanej, zamykane są zamkiem 
baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i 
wykończonych uchwytem klamkowym.

Szafa wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła 
hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg.

Malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel).

Szafa medyczna jednoskrzydłowa z drzwiami 
pełnymi dolnymi i przeszklonymi górnymi 7 sztuki

Szafa lekarska wyposażona w dolnej części w komorę 
zamykaną samodzielnie - z jedną szklaną półką. W 
górnej części - półki szklane;

Drzwi szafy (MDB także boki) posiadają przeszklenie 
wykonane z szyby hartowanej; zamykane są zamkiem 
baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i 
wykończonych uchwytem klamkowym;

Szafa wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła 
hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg;

Malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel);



7.2 Nazwa typ/model;

7.3 Poj. ok.. 20l, moc min 800W Tak.

7.4 Możliwość wyboru kolorystyki. Tak.

7.5 Gwarancja min.24 miesiące Tak.

8  Czajnik elektryczny 10 sztuk

8.1 Producent;

8.2 Nazwa typ/model;

8.3 Czajnik elektryczny poj. 1,5-2l Tak.

8.4 Gwarancja producenta Tak.

9 Kosz na śmieci pedałowy 10 sztuk

9.1 Producent;

9.2 Nazwa typ/model;

9.3 Kosze na śmieci ze stali nierdzewnej polerowanej, Tak.

9.4 Pedałowy, Tak.

9.5 poj. ok..20l Tak.

9.6 Gwarancja producenta Tak.

10 Lampka nocna do biurka 7 sztuk

10.1 Producent:

10.2 Nazwa/ty/model:

10.3 Tak.

10.4 Możliwość regulacji natężenia oświetlenia Tak.

10.5 Gwarancja producenta Tak.

11 Lodówka 3 sztuki

11.1 Producent;

11.2 Nazwa typ/model;

11.3 Tak.

11.4 Klasa energetyczna: A++ Tak.

11.5 Wysokość: 84 cm Tak.

11.6 Gwarancja min 24 miesiące Tak.

12 Biurko lekarskie z szafką 6 sztuk Tak.

12.1 Producent;

Lampka typu LED zasilana sieciowo z wbudowanym 
akumulatorem

Lodówka mała - poj. 130-140 l. Sterowanie 
mechaniczne, szklane półki.  



12.2 Nazwa typ/model;

12.3 Stół – biurko jednostanowiskowe.

12.4 Szafka trzyszufladowa zamykana Tak.

12.5 Tak.

12.6 Tak.

12.7 Blat biurka wykonany z melaminy w kolorze; Tak.

12.8 Wybór kolorystyki na etapie przetargu Tak.

12.9 Tak.

12.10 Gwarancja producenta Tak.

13 Łóżko/ tapczan 7 sztuk 

13.1 Producent;

13.2 Nazwa typ/model;

13.3 Tak.

13.4 Materac na sprężynie bonellowej o średniej twardości;  Tak.

13.5 Tak.

13.6 Możliwość wyboru kolorystyki. Tak.

13.7 Gwarancja producenta Tak.

14 Szafka nocna szt.7

14.1 Producent;

14.2 Nazwa typ/model;

14.3 Szafka nocna z szufladą; Tak.

14.4 Wymiary 40 x 40x 32 cm; Tak.

Posiadające zaokraglony blat, estetyczny i zgrabny 
kształt nogi;

Stelaż wykonany ze stalowych profili zamkniętych, ze 
stopkami wyrównującymi wysokość.

Wymiary:                                                                 
wysokość - 740 mm
szerokość - 1800 mm                                                 
głębokość - 800 mm

Łóżko wykonane z płyty wiórowej laminowanej 
(korpus) oraz frezowanego i foliowanego MDF - u 
(szczyty);

Wymiary:                                                                 - 
powierzchnia spania 90 x 200 cm                              - 
szerokość całkowita 92 cm                                       - 
długość całkowita 204 cm                                         - 
wysokość w najwyższym punkcie 52 cm                   - 
wysokość powierzchni spania od podłogi 39 cm         - 
wymiary pojemnika na pościel 159 x 80 x 22 cm



14.5 Paleta kolorystyczna identyczna z kolorystyką łóżek. Tak.

14.6 Gwarancja producenta Tak.

15 Krzesło biurowe 8 sztuk

15.1 Producent; Tak.

15.2 Nazwa typ/model; Tak.

15.3 Wyściełane poliestrowe siatki siedzisko i oparcie. Tak.

15.4 Tak.

15.5 Gwarancja producenta Tak.

16 Biurko komputerowe 6 sztuk

16.1 Producent;

16.2 Nazwa typ/model;

16.3 Tak.

16.4 Gwarancja producenta Tak.

17 Stolik 5 sztuk

17.1 Producent;

17.2 Nazwa typ/model;

17.3 Tak.

17.4 Blat zmywalny grubości min. 25mm, Tak.

17.5 Szkielet metalowy, Tak.

17.6 Nóżki zabezpieczone przed rysowaniem. Tak.

17.7 Gwarancja producenta Tak.

18 Szafa socjalna ubraniowa BHP 40 sztuk Tak.

18.1 Producent; Tak.

18.2 Nazwa typ/model; Tak.

18.3 Szafka dwusegmentowa; Tak.

18.4 Podzielona na 4 komory; Tak.

18.5 W każdym segmencie wieszaki do zawieszania odzieży; Tak.

18.6 W górnej części szafki półka; Tak.

Chromowana podstawa,z podnośnikiem pneumatycznym

Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej 
drewnopodobnej gr. 18mm z boczną zamykaną 
szufladą,podstawą pod komputer, z wysuwaną szufladą 
na klawiaturę oraz półką na dokumenty.

Stolik prostokątny wym. 1200 mm. długości i 800 
mm.szerokości,



18.7 Tak.

18.8 Tak.

18.9 Gwarancja producenta Tak.

19 Odkurzacz przemysłowy 1 sztuka

19.1 Producent;

19.2 Nazwa typ/model;

19.3 Moc maksymalna 1000 W Tak.

19.4 Tak.

19.5 Długość kabla 5 m Tak.

19.6 Pojemność zbiornika 20 l Tak.

19.7 Napięcie zasilające 220-240 V Tak.

19.8 Tak.

20 Regał magazynowy 15 sztuk

20.1 Producent;

20.2 Nazwa typ/model;

20.3 Tak.

20.4 Wymiary: (szer.x dług. x wys.)600x940x200 mm,  Tak.

20.5 Gwarancja producenta Tak.

21 Regał segratorowy / szafa biurowa 4 sztuki

21.1 Producent;

21.2 Nazwa typ/model;

21.3 Tak.

21.4 Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC; Tak.

21.5 Zabezpieczenie przed wysuniciem półek; Tak.

Szafka posiadająca otwory na górze i na dole drzwi 
umożliwiające cyrkulację powietrza wewnątrz szafki;

Wymiary szafy:                                                                 
         - wysokość 180 cm,                                                  
                  - szerokość 80cm,                                            
                          - głębokość 50cm.

Zastosowanie - usuwanie suchych i wilgotnych 
zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody

Akcesoria dodatkowe: wąż ssący, demontowalny 
uchwyt, 2 rury ssące, ssawka uniwersalna, płaski filtr 
falisty, łatwa do do wysunięcia kaseta z filtrem, ssawka 
szczelinowa, fizelinowa torebka filtracyjna, listwa 
odbojowa.

Regał metalowy, skręcany na śruby, malowany 
proszkowo.

Szafa biurowa wykonan płyty meblowej o grubości 
28mm (góra i spód szafy) i 18 mm (boki).



21.6 Mozliwa regulacja wysokości półek; Tak.

21.7 Minimum 5 półek; Tak.

21.8 Wymiary (szer.x.głeb.x.wys.) 800x325x2185 mm Tak.

21.9 Gwarancja producenta Tak.

22 Wentylator przenośny 3 sztuki

22.1 Producent;

22.2 Nazwa typ/model;

22.3 Tak.

22.4 Gwarancja producenta Tak.

23 Urządzenie do mycia i szorowania 1 sztuka

23.1 Producent;

23.2 Nazwa typ/model;

23.3 Zasilanie – 24V;

23.4 Szerokość robocza 510 mm

23.5 Szerokość odsysania 850 mm Tak.

23.6 Wydajność 2000 m2/h; Tak.

23.7 Pojemność zbiornika na detergent 44 l; Tak.

23.8 Pojemność zbiornika na wode brudną/czystą 40/40l Tak.

23.9 Trakcja mechaniczna; Tak.

23.10 Prędkość obrotowa szczotki 180 obr/min Tak.

23.11 Nacisk szczotki 20-50 g/cm2 Tak.

23.12 Moc silnika max. 1300 W; Tak.

23.13 System dozowania chemii przez elektrozawór. Tak.

Parametry:                                                               - 
średnica 40 cm                                                        - 
cicha praca                                                             - 3 
zakresy regulacji prędkości                                   - 
regulacja wysokości                                                 - 
ruchoma czasza                                                      - 
regulacja ustawienia czaszy                                      - 
kolor czarny lub biały                                               - 
moc 50 W                                                               - 
napięcie 230V~50Hz 



23.14 Tak.

23.15 Gwarancja min 24 miesiące Tak.

24.       Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy 4 sztuki Tak.

24.1 Producent; Tak.

24.2 Nazwa typ/model; Tak.

24.3 Tak.

24.4 Gwarancja producenta Tak

25      Ławka do poczekalni 15 komp.

25.1 Producent;

25.2 Nazwa typ/model;

25.3 Siedziska i oparcie z tworzywa Tak.

25.4 Min 5 siedzisk na jednej ławce ( jako jeden komp) Tak.

25.5 Gwarancja producenta Tak.

26      Rolety okienne 50 sztuk

26.1 Producent; Tak.

26.2 Nazwa typ/model; Tak.

26.3 Rolety materiałowe Dzień / Noc Tak.

26.4 Zabudowane w kasecie Tak.

26.5 Wymiar dopasowany do wymiaru wskazanych okien Tak.

26.6 Gwarancja producenta Tak.

Wyposażenie:                                                           - 
głowica dyskowa do mycia, min 2 szt                        - 
głowica dyskowa do pastowania i polerowania, min po 2 
szt                                                                     - przewód 
zasilający do ładowania akumulatorów        - zapasowe 
dwustronne listwy ssące 2 szt 

Wózek do sprzątania serwisowy dwuwiaderkowy do 
mycia powierzchni ze stelarzem na odpady.



Zaoferowany przedmiot zamówienia sprzęt i urządzenia medyczne winne 
posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r   o 
wyrobach medycznych ( karty katalogowe, certyfikaty CE), oraz że zaoferowane 
urządzenia i sprzęty medyczne spełniają normy zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa m.in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r.  ( Dz.U. z 2012 r., poz.739 ) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim  
powinny odpowiadać                    
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