
Dodatek nr 5 do SIWZ wymagane parametry techniczne SPZOZ APMED 3 / 2020  
GRUPA – 1 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Videogastroskop diagnostyczny HDTV 2  z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Chip CMOS końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej 
wysokiej rozdzielczośc HDTV 

TAK, podać 
   

2.  
Średnica kanału roboczego: min 3,2mm 

TAK, podać 
   

3.  
Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8mm (+/- 0,2mm) 

TAK, podać    

4.  
Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm 

TAK, podać    

5.  
Kąt widzenia: min. 140

o
 

TAK, podać  140
o 

– 0pkt 

Powyżej 140
o
 – 2pkt 

 

6.  Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: 

- góra: 210°            - prawo: 120°   

- dół: 120°               - lewo: 120° 

TAK, podać    

7.  
Głębia ostrości: min. 3-100 mm 

TAK, podać    

8.  Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET 
System lub równoważny 

TAK, podać    

9.  
Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny i model urządzenia TAK/NIE 

 TAK – 2pkt 

NIE – 0pkt 

 

10.  Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski Możliwość 
przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk steru-
jący oferowanego videogastroskopu 

TAK, podać    

11.  System rotacji przyłącza do procesora min.: 180 stopni , redukujący 
ryzyko uszkodzenia endoskopu 

TAK, podać 
   

12.  Złącze kanału WATER-JET lub równoważny oraz zawór testera 
szczelności  zintegrowane z konektorem do procesora 

TAK, podać    

13.  Pełna kompatybilność videogastroskopu z  oferowanym procesorem 
obrazu 

TAK, podać    

14.  Źródło światła LED zintegrowane w końcówce dystalnej endoskopu 
min. dwie diody LED 

TAK, podać    

15.  Aparat w pełni zanurzalny bez konieczności stosowania nakładek 
uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez 
działaniem środków dezynfekcyjnych 

TAK, podać    



16.  W zestawie elektroniczny medyczny tester szczelności z wbudowana 
baterią/akumulatorkiem (pojemność min 2600mAh), wyświetlany 
zakres ciśnienia: 0-40kPa , zakres ustawienia ciśnienia: 20-30kPa 
(skok co 1 kPa), waga maks. 400g (jednostka główna) – 1 kpl. 

TAK, podać    

17.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

18.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

19.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

20.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

21.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

22.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

23.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 1 poz. 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Videokolonoskop diagnostyczny HDTV 2, każdy  z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Chip CMOS w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej 
wysokiej rozdzielczości HDTV 

TAK, podać 
   

2.  
Średnica kanału roboczego: min 3,8mm 

TAK, podać 
   

3.  
Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: maks 13,2mm   

TAK, podać    

4.  
Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1500 mm 

TAK, podać    

5.  
Kąt widzenia: min. 140

o
 

TAK, podać  140
o 

– 0pkt 

Powyżej 140
o
 – 2pkt 

 

6.  Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: 

- góra: 180°            - prawo: 160°   

- dół: 180°               - lewo: 160° 

TAK, podać    

7.  
Głębia ostrości min. 3-100 mm 

TAK, podać    

8.  Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET 
System lub równoważny 

TAK, podać    

9.  Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model 
urządzenia 

TAK/NIE 
 TAK – 2pkt 

NIE – 0pkt 

 

10.  Dzielona, zróżnicowana sztywność wziernika na długości (min. 3 
segmenty sztywności) 

TAK, podać    

11.  Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski. Możliwość 
przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący ofero-
wanego videokolonoskopu 

TAK, podać   
 

12.  System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące 
ryzyko uszkodzenia endoskopu 

TAK, podać    

13.  Złącze kanału WATER-JET lub równoważny oraz zawór testera 
szczelności  zintegrowane z konektorem do procesora 

TAK, podać    

14.  Pełna kompatybilność videokolonoskopu z  oferowanym procesorem 
obrazu   

TAK, podać    

15.  Źródło światła LED zintegrowane w końcówce dystalnej endoskopu 
min. dwie diody LED 

TAK, podać    

16.  Aparat w pełni zanurzalny bez konieczności stosowania nakładek 
uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez 
działaniem środków dezynfekcyjnych 

TAK, podać    



17.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

18.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

19.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

20.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

21.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

22.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

23.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 1 poz. 3 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Tor wizyjny  HDTV z funkcją obrazowania kompatybilna z poz. 1 i 2 z wyposażeniem gotowa do użycia fabrycznie nowa rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

 
Monitor medyczny endoskopowy typu LCD – 1 kpl 

1.  
Rozmiar matrycy min. 24 cali, z podświetleniem LED 

TAK, podać 
 

24cale – 0pkt 
Powyżej 24 cali – 2pkt 

 

2.  
Jasność min. 300 cd/m2 

TAK, podać    

3.  
Kontrast min. 1000:1 

TAK, podać    

4.  
Rozdzielczość/format: 1920 x 1200 / 16:10 

TAK, podać    

5.  
Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów 

TAK, podać    

6.  
Kąt widzenia min. 178° 

TAK, podać    

7.  
Wejścia video min. DVI-D, RGBS/VGA/YPbPr, S-Video, Composite 

TAK, podać    

8.  
Wyjścia video min. DVI 

TAK, podać    

9.  
Czas reakcji: 14ms 

TAK, podać    

10.  
Zewnętrzny transformator napięcia 

TAK 
   

11.  
Mocowanie do wózka standard typu VESA (100 x 100) 

TAK, podać    

12.  
Waga max. 7kg 

TAK, podać    

13.  Możliwość podłączenie oferowanego oraz posiadanego procesora 
obrazu 

TAK    

 Wózek medyczny endoskopowy – 1 kpl 

14.  Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół TAK, podać    

15.  4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek 
100-120mm 

TAK, podać    

16.  4 półki w tym jedna z wysięgnikiem do mocowania monitora  TAK, podać    

17.  Przegubowe dodatkowe ramie boczne do mocowania monitora TAK    

18.  Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora TAK    



19.  Wysuwana szuflada na akcesoria TAK    

20.  Uchwyt na butlę CO2 TAK    

21.  Centralna listwa zasilająca z min. 8 gniazdami , główny włącznik 
zasilana 

TAK, podać    

22.  Teleskopowy wieszak na endoskop z możliwością montażu z 
lewej/prawej lub strony 

TAK    

23.  Waga wózka max. 70kg TAK, podać    

 Insuflator CO2 endoskopowy – 1 kpl 

24.  Urządzenie uniwersalne, kompatybilne zarówno z oferowanym jak i 
posiadanym systemem endoskopowym 

TAK, podać    

25.  W zestawie adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki 
systemu woda/powietrze dla oferowanego i posiadanego zestawu 
endoskopowego 

TAK    

26.  Wyświetlacze numeryczne ciśnienia umożliwiające inteligentne 
sterowanie objętością przepływu 

TAK    

27.  Adaptery/przyłącza umożliwiające podłączenie insuflatora zarówno 
do butli CO₂ oraz bezpośrednio do CO₂ z sieci szpitalnej 

TAK    

28.  
W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ 

TAK    

29.  
Alarm zbyt wysokiego ciśnienia 

TAK    

30.  Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂ min 2 poziomy: 

0. do 15 min. 

 do 30 min. 

TAK, podać    

31.  Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany 
diodami  

TAK, podać    

32.  
Maksymalne ciśnienie zasilające 0,9MPa (po dekompresji) 

TAK, podać    

33.  Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji niskiego przepływu 2L/Min 
(± 0,3l/min) 

TAK, podać    

34.  Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 
3L/Min (± 0,3l/min) 

TAK, podać    

35.  Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu 
i usuwający zanieczyszczenia 

TAK    

36.  
Waga nie większa niż 6,0 kg 

TAK, podać    

37.  Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130mm x 340mm x 
160mm    tolerancja +/- 5% 

TAK, podać    

 Videoprocesor obrazu HDTV – 1 kpl. 



38.  Obrazowanie HDTV, rozdzielczość sygnału wideo do wyboru przez 
użytkownika min. HD-1080p/1920x1080 , HD-720p/1280x720 , 
SXGA/1280x1024 , XGA/1024x768 

TAK, podać    

39.  
Menu ustawień i komunikaty w języku polskim 

TAK, podać    

40.  
Wyjścia cyfrowe video min.: 1x DVI, 1x VGA 

TAK, podać    

41.  
Wejście cyfrowe video min.: 1x DVI 

TAK, podać    

42.  
Wyjście standardowe video min. 1x Y/C (S-video) 

TAK, podać    

43.  Sygnały sterujące/komunikacyjne typu min. 1x RJ45 (LAN), 2x 
REMOTE, 4x USB   

TAK, podać    

44.  Minimalne informacje (dane) – wyświetlane na niezależnych polach 
ekranu monitora: 

- data i czas badania                      
- stoper (upływ czasu badania od rozpoczęcia)                                      
- nazwisko pacjenta          - ID pacjenta           - datę urodzenia 
pacjenta 
- nazwa profilu użytkownika (lekarza) 
- bieżący  tryb obrazowania (aktywne funkcje wspomagające 
diagnostykę obrazowania) 
- stopień powiększenia obrazu/zoom 
- miniaturki zarejestrowanych obrazów 
- ilość wolnego miejsca na dysku (do zapisu zdjęć i video w pamięci 
wewnętrznej procesora) 

TAK, podać    

45.  
Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x (z przyrostem/skokiem co 0,01) 

TAK, podać    

46.  Funkcja trybu obrazowania w wąskim pasmie świtała definiowana na 
min. 3 niezależne przyciski na panelu przednim procesora 

TAK, podać    

47.  Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski 
endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) 

TAK, podać    

48.  Możliwością dowolnej konfiguracji wszystkich dostępnych funkcji 
użytkowych procesora na panelu przednim dla każdego użytkownika. 
Definiowanie panelu przedniego w postaci dodawania niezależnych 
widżetów z daną funkcją – każdy widżet z opisem funkcji w jęz. 
polskim oraz  inną ikoną graficzną. 

TAK, podać    

49.  
Wbudowany dysk twardy (pamięć) o pojemności min. 2 GB 

TAK, podać    

50.  Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) , 
ciśnienia dostarczania powietrza w zakresie min. 45-70kPa , 
szybkość dostarczania powietrza regulowana  w zakres min. 2,0-7,2 
l/min 

TAK, podać    

51.  
Zintegrowana odłączalna butelka na wodę pojemność min. 200ml 

TAK, podać    



52.  Funkcja Freeze Scan lub równoważna - automatyczny wybór 
najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio 
przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość 
czasu przewijania. 

TAK, podać    

53.  Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop 
klatki w min. 3 zakresach (krótki, średni, długi) 

TAK, podać    

54.  Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w 
formatach: bezstratnym PNG i skompresowanym JPG (do wyboru) 

TAK, podać    

55.  Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik 
indywidualny dla każdego endoskopu) 

TAK, podać    

56.  Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą 
przed wypadnięciem endoskopu podczas badania 

TAK, podać    

57.  Możliwość podłączenia min. 2 przycisków nożnych do sterowania 
funkcjami procesora 

TAK, podać    

58.  
Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min. 11 stopniach 

TAK, podać    

59.  
Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 11 stopniach 

TAK, podać    

60.  
Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min. 11 stopniach 

TAK, podać    

61.  
Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) 

TAK, podać    

62.  Wymiary urządzenia w mm maks.: 400 x 175 x 475 (szer. x wys. x 
gł.)  tolerancja +/- 5% 

TAK, podać    

63.  
Waga urządzenia max. 14 kg 

TAK, podać    

64.  Zasilanie: napięcie 230-240V / częstotliwość 50-60 Hz / moc 
znamionowa 200VA 

TAK, podać    

65.  Pełna kompatybilność z posiadanym w pracowni systemem 
archiwizacji badań Endobox 

TAK, podać    

66.  Aktualizacja posiadanego systemu archiwizacji typu Endobox do 
najnowszej wersji (z bezterminową licencją)  oraz moduł 
umożliwiający bezprzewodową transmisję obrazu z oferowanego 
videoprocesora oraz sterowanie zapisem zdjęć w posiadanym 
systemie archiwizacji badan typu Endobox 

TAK, podać    

67.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

68.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

69.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

70.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    



71.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

72.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

73.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 1 poz. 4 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Automatyczna myjnia endoskopowa kompatybilna z poz. 1 i 2, każda  z wyposażeniem gotowa do użycia fabrycznie nowa rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów w 
tym posiadanych oraz oferowanych 

TAK, podać 
   

2.  Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów, w 
tym opartych na bazie kwasu nadoctowego 

TAK, podać 
   

3.  Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak i  jednorazowego 
użytku 

TAK, podać    

4.  Automatyczny proces mycia i dezynfekcji TAK    

5.  Dezynfekcja w obiegu zamkniętym TAK    

6.  W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna  realizacja 
następujących procesów: 

- faza mycia wstępnego, 

- faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), 

- faza płukania po myciu, 

- faza środka dezynfekującego, 

- faza płukania po dezynfekcji 

- faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie 
kanały endoskopu) 

TAK, podać 

   

7.  Możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji 
poszczególnych procesów w tym min.: mycia, dezynfekcji , 
przedmuchu w z zakresie min. 0-9h w każdym z przypadków (w 
zależności od rodzaju stosowanych środków) 

TAK, podać    

8.  Możliwość zaprogramowania min. 15  indywidualnych programów 
mycia (np. F1 – F15) 

TAK, podać  15 programów – 0pkt 

Powyżej 15 – 2pkt 

 

9.  Funkcja programowania okresu przydatności dla środka 
wielorazowego użytku zarówno czasowa jak i ilościowa (maks ilość 
dni/maks ilość cykli) – wymagane obie opcje 

TAK, podać 
   

10.  Dodatkowa niezależna pompa dedykowana  do funkcji testowania 
szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia, 
utrzymująca i kontrolująca podciśnienie w endoskopie w trakcie 
całego cyklu mycia i dezynfekcji 

TAK    

11.  Elektroniczny manometr do pomiaru podciśnienia w trakcie cyklu 
mycia wysokiej dokładności 

TAK 
   

12.  Przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory 
myjącej 

TAK    



13.  Funkcja identyfikacji (czytnik RFID): 

personelu obsługującego myjnię 

mytych/dezynfekowanych endoskopów   

Moduł komunikacji z posiadanym systemem cyfrowej archiwizacji 
badań Endobox (min. dane użytkownika oraz model i nr seryjny 
endoskopu) 

TAK, podać 

   

14.  Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania 
procesów mycia oraz wyświetlania komunikatotów 

TAK    

15.  Komunikaty wyświetlane w języku polskim TAK    

16.  Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu 
mycia i dezynfekcji 

TAK    

17.  
Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l. 

TAK, podać    

18.  Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa 
sztucznego o pojemności min. 2l 

TAK, podać    

19.  
Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l 

TAK, podać    

20.  
Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l 

TAK, podać    

21.  System niezależnych pomp dozujący,  min. 2 pompy działające 
oddzielnie 

TAK, podać    

22.  Myjnia wyposażona w system UV stale zanurzony w zbiorniku 
wodnym do uzdatnianie wody 

TAK    

23.  Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z 
nich 

TAK    

24.  Wymiary myjni max 45x75x105cm (szer. x dl. x wys.) tolerancja +/- 
5% 

TAK 
   

 WYPOSAŻENIE PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ   
25.  Moduł/urządzenie zapewniające utrzymanie i zachowanie w 

pracowni zalecanych przez producenta warunków pracy 
oferowanego procesora obrazu w tym m.in.: temperatury otoczenia 
w zakresie min. 10°C maks. 40°C 

TAK 

   

26.  Szafa do przechowywania endoskopów o wymogach: dwudrzwiowa, 
oszklona wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 
Wyposażano w wieszaki na min. 6 endoskopów Wyposażona w tacę 
ociekową oraz pojemnik na akcesoria, wnętrze szafy szczelne bez 
jakichkolwiek zagłębień, szczelin umożliwiających gromadzenie się 
brudu, Drzwi wykonane z 2 paneli tworzących kasetę z uszczelką 
przeciwpyłową wyposażone w zamek 3punktowy typu Baskwil, Drzwi 
przeszklone szkłem bezpiecznym, Szafa posadowiona na nóżkach o 
wysokości 120-140mm z regulacją wysokości w zakresie 20mm 
umożliwiających wypoziomowanie. 

TAK 

   

27.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    



28.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

29.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

30.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

31.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

32.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

33.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 2 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Aparat do hemodializy, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 3 kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: ………………………………….  

Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 
 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Automatyczne profilowanie sodu TAK    

2.  Automatyczne profilowanie ultrafiltracji TAK    

3.  Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” TAK    

4.  Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej 

zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15min 

TAK, podać    

5.  Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja – objętościowy pomiar 

ultrafiltracji 

TAK    

6.  Możliwość wykonania hemodializy octanowej i wodorowęglanowej na 

ogólnie dostępnych koncentratach 

TAK, podać    

7.  Przepływ dializatu od 0-300-500-800ml/min TAK     

8.  Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy TAK, podać    

9.  Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 15-600 ml/min TAK podać    

10.  Możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą (Click-clack) TAK, podać    

11.  Pompa heparyny z możliwoscią automatycznego podania żądanego 

„bolusa” 

TAK, podać    

12.  Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) – sucha bez dializatu TAK    

13.  Łatwo dostępny punkt pobrania  próbki dializatu do analizy, bez 

konieczności przestawiania aparatu 

TAK, podać    

14.  Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH-FLUX TAK, podać    

15.  Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka 

dezynfekcyjnego 

TAK, podać    



16.  Program dezynfekcji termicznej w temp 84st.C TAK podać    

17.  Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia TAK    

18.  Centralny system blokowania kół TAK    

19.  Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego 

składnika na jeden zabieg HD 

TAK    

20.  Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat) TAK    

21.  Możliwość współpracy z systemem komputerowym centralnym TAK    

22.  Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim TAK    

23.  Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max raz w 

roku) 

TAK, podać    

24.  Filtr wody uzdatnionej TAK    

25.  Graficzny ekran, nie emitujący promieniowania TAK    

26.  Łatwość utrzymania aparatu w czystości TAK    

27.  Podgląd efektywnego przepływu krwi TAK    

28.  Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru TAK    

29.  Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi 
urządzenia min. jedno 

TAK    

30.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii urzadzenia w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

31.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

32.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

33.  Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

34.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 



1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 3 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: ………………………………….  

Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 
 

Parametr wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1. Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat 
nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo.  

TAK, podać  2019 – 1pkt 
2020 – 2pkt 

 

2. Zakres częstotliwości pracy aparatu:  
min 2 – 18 MHz 

TAK, podać    

3. 
Dynamika systemu min. 300 dB 

TAK, podać    

4. Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z 
cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 
wiązek jednocześnie 

TAK, podać    

5. Ilość niezależnych kanałów odbiorczych:  
min. 6 000 000 

TAK, podać    

6. Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: 
min. po 192 

TAK, podać    

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

TAK, podać    

8. 
Monitor LCD, wielkość ekranu min. 21 cali 

TAK, podać    

9. 
Rozdzielczość monitora LCD min. 1920x1080 

TAK, podać    

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

TAK    

11. Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym 
ramieniu   

TAK, podać    

12. Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice co najmniej z 
jednej strony konsoli/panelu. 

TAK    

13. Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi 
dostępna na panelu dotykowym 

TAK    



14. Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz 
możliwością programowania położenia poszczególnych 
funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią 
poszczególnych okien 

TAK, podać    

15. Regulacji wysokości panelu sterowania  
min. 30 cm 

TAK, podać    

16. Regulacji odchylenia panelu sterowania 
min. +/- 35 stopni 

TAK, podać    

17. Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów:  
min. 8000 obrazów 

TAK, podać    

18. Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-
mode min. 100 sek. 

TAK, podać    

19. 
Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów  

TAK, podać    

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

TAK, podać    

21. Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-
Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM 

TAK, podać    

22. 
Napęd CD/DVD wbudowany w aparat 

TAK, podać    

23. Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika 
pojemność min.  600 GB 

TAK, podać    

24. Podłączenie zewnętrznego dysku do  archiwizacji danych  TAK    

25. Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i 
głowic 

TAK    

26. Wideoprinter cyfrowy czarno – biały TAK    

27. Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z 
badań  

TAK    

28. Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do 
archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB  
w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. 

TAK    

29. Wbudowane w aparat wyjście wideo TAK    



30. Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub 
więcej 

TAK    

 Obrazowanie 

31. Tryb 2D (B-mode) TAK    

32. 
Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 
cm 

TAK, podać  = 42cm – 0 pkt. 
> 45 cm – 1 pkt. 
> 48 cm – 2 pkt. 

 

33. Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do 
regulacji 

TAK    

34. Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a  
także obrazu z pamięci:  podać wartość powiększenia min. 
22x 

TAK, podać  = 22x – 0 pkt. 
> 24x – 1 pkt. 
> 26x – 2 pkt 

 

35. Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego 
pacjenta. 

TAK    

36. Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode 
min 400 obr/sek 

TAK    

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

TAK    

38. Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D TAK, podać    

39. 
Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni 

TAK, podać    

40. Obrazowanie rombowe TAK    

41. Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące 
szumy i cienie obrazu 

TAK    

42. Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych 
głowicach  

TAK    

43. Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu 
inwersji pulsu 

TAK    

44. Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i 
penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania 
obrazu. 

TAK    



45. Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-
mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do 
prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności 
od badanej tkanki 

TAK    

46. Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” 
przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i 
odbioru min. 4 ustawienia 

TAK    

47. Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły 
biopsyjnej  

TAK    

48. Tryb Duplex (2D + PWD) TAK    

49. Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością:  
min. 15 m/sek dla zerowego kąta 

TAK    

50. Technologia przetwarzania sygnału pozwalająca po 
zamrożeniu obrazu na zmianę:  min. wzmocnienia, dynamiki. 

TAK    

51. Obrazowanie 3D z wolnej ręki TAK    

 Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF 

52. 
Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki 

TAK, podać  = 13 m/sek. – 0 pkt. 
> 13 m/sek – 1 pkt. 
> 15 m/sek – 2 pkt. 

 

53. Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 
mm 

TAK, podać    

54. Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej  
min +/-25 stopni 

TAK, podać    

55. Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego 
na zamrożonym obrazie 

TAK    

56. Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej  
min. +/- 80 st. 

TAK    

57. Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie 
rzeczywistym   

TAK    

58. Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i 
zamrożonym dla trybu Dopplera  

TAK    

 Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym 



59. 
Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek 

TAK, podać  = 300 kl/s – 0 pkt. 
> 300 kl/s – 1 pkt. 
> 360 kl/s – 2 pkt. 

 

60. Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 
stopni  

TAK, podać  25 stopni – 0 pkt. 
> 25 stopni – 2 pkt. 

 

61. Możliwość regulacji uchylności pola Doppler ze skokiem o 
min. 2 stopnie 

TAK    

62. Ilość map kolorów dla CD min. 30 map TAK    

63. Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku 
(min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) 

TAK    

64. Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler 
kierunkowy 

TAK    

65. Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości 
dedykowany do małych przepływów 

TAK    

66. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym TAK    

67. Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania 
pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, 
piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, 
naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne. 

TAK    

68. 
Liczba par kursorów pomiarowych min. 10 

TAK, podać  = 10 par – 0 pkt. 
> 10 par – 2 pkt. 
> 15 par – 5 pkt. 

 

69. Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media 
Thicknes ( IMT) 

TAK    

70. Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu 
unaczynienia w danym obszarze 

TAK    

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

TAK    

72. Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba 
) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 
cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować 
przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy 
convex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku 

TAK    



napływu. Prędkość odświeżania FR>40 obr/sek dla 
przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 
cm. 

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

TAK    

 Sondy 

74. Sonda convex wieloczęstotliwościowa do badań 
ogólnych. Sonda w technologii single crystal 

TAK    

75. 
Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz 

TAK, podać    

76. 
Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni  

TAK, podać    

77. 
Ilość elementów w jednej linii min. 180 

TAK, podać    

78. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu 
strain i akustycznej 

TAK    

79. Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów TAK    

80. Sonda liniowa do badań małych narządów wykonana w 
technologii matrycowej lub równoważnej 

TAK    

81. 
Zakres  pracy przetwornika min. 6,0 – 14,0 MHz 

TAK, podać    

82. 
Ilość elementów min. 1 500 

TAK, podać    

83. 
FOV sondy min. 55 mm 

TAK, podać    

84. Praca w trybie II harmonicznej TAK    

85. Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-20 
stopni  

TAK, podać    

86. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu 
strain i akustycznej 

TAK    

87. Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów TAK    



88. Sonda liniowa do badań naczyniowych wykonana w 
technologii matrycowej lub równoważnej 

TAK    

89. 
Zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 11,0 MHz 

TAK, podać    

90. 
Ilość elementów min. 1 000 

TAK, podać    

91. 
FOV sondy 40 mm +/- 5 mm 

TAK, podać    

92. Praca w trybie II harmonicznej TAK    

93. Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 
stopni  

TAK, podać    

94. Głowica MicroConvex wykonana w technologii 
matrycowej lub równoważnej 

TAK    

95. Wybierane częstotliwości pracy przetwornika min. 4 -11 MHz TAK, podać    

96. Liczba elementów – min. 700 TAK, podać    

97. Kąt skanowania min. 110 st. TAK, podać    

98. Praca w trybie II harmonicznej. TAK    

99. Sonda liniowa do badań małych narządów i mięśniowo-
szkieletowych wykonana w technologii matrycowej lub 
równoważnej 

TAK    

100. 
Zakres pracy przetwornika min. 7,0 – 18,0 MHz 

TAK, podać    

101. 
Ilość elementów min. 1 000 

TAK, podać    

102. 
FOV sondy max 40 mm 

TAK, podać    

103. Praca w trybie II harmonicznej TAK    

 Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert 

104. Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez TAK    



czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w 
tym jednym zbliżonym do 90 stopni. 

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

TAK    

106. Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) 
obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w 
czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, 
endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na 
ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i 
powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające 
porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. 

TAK    

107. Możliwość rozbudowy systemu o Elastografię akustyczna, 
moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy 
prędkości fali poprzecznej , dostępne na zaoferowanej 
głowicy convex, linia. Możliwość uzyskania wyników 
pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek.  

TAK    

108. Możliwość rozbudowy systemu o Elastografię akustyczna z 
regulacją pola analizy oraz pokazaniem elastyczności tkanek 
za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym 

TAK    

109. Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną, moduł 
określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości 
fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy 
convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość 
uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub 
m/sek 

TAK    

110. Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł 
określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości 
fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy 
endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych 
wyrażonych w kPa lub m/sek.  

TAK    

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

TAK    



112. Możliwość rozbudowy systemu o elastografię  akustyczną 
działająca w czasie rzeczywistym z dowolną regulacją 
wielkości pola obrazowania elastograficznego  na głowicach 
liniowych, convex, endocacity. 

TAK    

113. Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar 
zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii 
akustycznej w kPa lub m/sek 

TAK/NIE  TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

114. Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie 
obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate 
wykonana za pomocą metody 2D Speckle wyliczający 
parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę 
przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na 
obrazach dla osi krótkiej min. : Radial Strain, Radial S-Rate, 
Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate oraz 
parametry liczone w projekcji 4 jamowej min. : Long. Strain, 
Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate. 

TAK    

115. Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza 
ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza 
ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-
komorowego) 

TAK    

116. Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i 
nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. 

TAK/NIE  TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

117. Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji 
wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w 
projekcji 2 i 4 jamowej  

TAK/NIE  TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

118. Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z 
możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm z 
możliwością wykonywania pomiarów 

TAK, podać  = 100 cm – 0 pkt. 
> 150 cm – 2 pkt. 
> 200 cm – 5 pkt. 

 

119. Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i 
laparoskopową. Podać modele 

Tak    

120. Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu 
referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na 
żywo. 

Tak    

 Dodatkowe 

121. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania gwarancji     



122. Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

123. W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

124. Montaż, szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. 
jedno 

TAK    

125. Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

126. Serwisant kontakt TAK, podać    

127. Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)  min. 24 
miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancyjnym 
łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 

1pkt z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRUPA – 4 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Sterylizator parowy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1 kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1 Deklaracja producenta o wykonaniu sterylizatora zgodnie z normą  
EN285 i EN554 lub równoważną 

 
Tak 

   

2 Sprzęt fabrycznie nowy TAK, podać  2019 – 1pkt 
2020 – 2pkt 

 

3 Pojemność komory: 105L ±5% TAK, podać    

4 Pojemność użytkowa komory: min. 1 STE TAK, podać    

5 Sterylizator wolnostojący z wbudowaną wytwornicą pary, przelotowy TAK, podać    

6 Sterylizator wolnostojący o wymiarach zewnętrznych 
1600x1000x650 mm ±5% 
wys. x głęb. x szer. 

TAK, podać    

7 Cylindryczna komora sterylizująca ułatwiająca załadunek i 
umożliwiająca optymalne wykorzystanie powierzchni 

TAK, podać    

8 
 

Komora sterylizatora – stal nierdzewna kwasoodporna, wewnętrzna 
powierzchnia komory szlifowana i polerowana. 

TAK, podać    

9 Sterowanie mikroprocesorowe TAK, podać    

10 2 kolorowe dotykowe wyświetlacz  TAK, podać    

11 Komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim TAK, podać    

12 Możliwość identyfikacji personelu kodem PIN TAK, podać    

13 Programy sterylizacyjne – minimum  
4 programy w tym Prion-Program, 2 programy szybkie 

TAK, podać    

14 Parametry programów 
- Program 134C 2,1bar, czas ster. 5:50 min. 
- Program 134C 2,1bar, czas ster. 3:30 min. 
- Program 121C 1,1 bar, czas ster. 20:30 min. 
- Program 134C 2,1bar, czas ster. 20:30 min. 

TAK, podać    

15 Programy testowe: 
- test Bowie&Dick 
- test próżniowy 

TAK, podać    

16 Dopuszczona waga wsadu minimum: 
- instrumenty: 35kg 
- tekstylia: 7kg 

TAK, podać    

17 Czas programu do sterylizacji 15kg opakowanych instrumentów 
wgłębionych nie dłuższy niż 35min, łącznie z suszeniem 
próżniowym 

TAK, podać    



18 Możliwość modyfikacji parametrów pracy w razie zmian przepisów i 
wymagań sterylizacyjnych  

TAK    

19 Możliwość podłączenia do sieci WiFi TAK    

20 Możliwość archiwizacji danych w postaci cyfrowej (karta pamięci) 
oraz możliwość podłączenia bezprzewodowo komputera PC 
pracującego w sieci lokalnej LAN 

TAK    

21 Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem do 
archiwizacji procesu sterylizacji z wydrukiem etykiet oraz wydruku 
wykresów procesu. Możliwość współpracy oprogramowania z 
dedykowana myjnią-termodezynfekatorem z archiwizacją procesu 
mycia oraz wydrukiem wykresów procesu. Podłączenie 
oprogramowania do sieci lokalnej LAN. 

TAK, podać    

22 Pamięć wewnętrzna na min. 120 cykli TAK, podać    

23 Dedykowane oprogramowanie na urządzenia mobilne (Android, 
iOS) informujące o przebiegu programu 

TAK, podać    

24 Inteligentny system suszenia próżniowego dostosowujący długość 
suszenia do wielkości wsadu 

TAK    

25 2x złącze RJ45 (z przodu i z tyłu), zintegrowany interfejs na kartę 
pamięci. 

 
TAK 

   

26 Wyświetlanie aktualnego etapu procesu – kontrola poprawności 
procesu w trakcie jego trwania 

 
TAK 

   

27 Wytwarzanie próżni – pompa próżniowa z pierścieniem wodnym  
TAK 

   

28 Niezależne układy czujników do sterowania i rejestracji procesu TAK    

29 Rama sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej TAK    

30 Osłony sterylizatora łatwe do demontażu oraz odporne na korozję i 
działanie czynników czyszczących 

 
TAK 

   

31 Drzwi komory – stal nierdzewna kwasoodporna z możliwością 
montażu z prawej lub lewe 

TAK    

32 Zamykanie i otwieranie drzwi elektryczne z czujnikiem stanu 
położenia i ryglem blokady 

TAK    

33 Wyposażony w demineralizator wody z odwróconą osmozą 
zapewniający stałą jakość wody, pobieraną do procesu sterylizacji w 
systemie automatycznym 

TAK    

34  Ciągły system kontroli jakości wody 
demineralizowanej, zintegrowany czujnik przewodności wody 

TAK    

35 Ochrona instalacji wodnej: zabezpieczenie według EN 1717 lub 
równoważna, uniemożliwiające powrót wody do instalacji 
hydraulicznej 

TAK    

36 Możliwość przeprowadzenia walidacji, zintegrowany otwór 
walidacyjny w drzwiach komory. 

TAK    

37 Świadectwo UDT dotyczące komory sterylizatora i wytwornicy pary TAK    

38 Dwa wózki transportowe (załadunkowy i rozładunkowy)z 
możliwością dopasowania wysokości 

TAK    

39 Zasilanie elektryczne:   
400V / 50 - 60HZ, 3 x 16 A 

TAK    

40 Maksymalna moc urządzenia 10kW ±5% TAK, podać    



41 Maksymalna waga urządzenia 300 kg ±5% TAK, podać    

42 Instalacja na szafce z kółkami umożliwiającej przesuwanie 
autoklawu w celu utrzymania higieny oraz łatwego serwisowania 

TAK    

43 Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

44 W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

45 Montaż, szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. 
jedno 

TAK    

46 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

47 Serwisant kontakt TAK, podać    

48 Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)  min. 24 
miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancyjnym 
łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 

1pkt z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty. 
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 3 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Defibrylator z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 - 1 – kpl 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

Parametry ogólne 

1.  Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny i nie powystawowy 
defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym 

TAK 
    

2.  Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy z akumulatorem i 
łyżkami twardymi nie wieksza niż 6,5kg 

TAK, podać   Poniżej 6,5kg - 2 pkt. 

 6,5kg - 0 pkt. 
 

3.  Aparat odporny na zalanie wodą – min. klasa IPX1 TAK, podać     

4.  Komunikacja z użytkownikiem w jęz. polskim ( również opisy na 
panelu jak i wydawane przez aparat  komendy głosowe) 

TAK, podać     

5.  Zasilanie sieciowo akumulatorowe; 230V/50Hz wbudowany 
akumulator litowo-jonowy 

TAK     

6.  Zasilanie akumulatorowe – czas pracy na 1 akumulatorze min. 200 
minut w trybie ciągłego monitorowania EKG lub min. 140 defibrylacji 
z maksymalną energią 

TAK, podać     

7.  Czas ładownia akumulatora do pełnej pojemności max. 4h TAK, podać     

8.  Temperatura pracy od 5 do 40stC TAK, podać     

9.  Funkacja codziennego atotestu bez potrzeby właczania urządzenia i 
bez udziału użytkownika z wydrukiem potwierdzającym jego 
wykonanie 

TAK/NIE   TAK - 2 pkt.        
NIE - 0 pkt. 

 

10.  Autotest wykonywany na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym 
bez udziału użytkownika 

TAK, podać     

11.  Wspomaganie RKO: metronom pracyjący w czterech trybach: 
Pacejent dorosł zaintubowany 
Pacejent dorosł niezaintubowany 
Pacejent pediatryczny zaintubowany 
Pacejent pediatryczny niezaintubowany 
Oraz w trybie AED i manualnym 

TAK, podać   TAK - 2 pkt.        
NIE - 0 pkt. 

 

12.  Możliwość rozbudowy o moduł kapnografu (w przyszłości) TAK, podać     

Defibrylacja 

13.  Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa TAK, podać     

14.  Defibrylacja ręczna i półautomatyczna TAK, podać     

15.  Możliwość wykonania kardiowrsji TAK, podać     



16.  Energia defibrylacji w zakresie 5-360J 
TAK/NIE  

  TAK - 2 pkt.        
NIE - 0 pkt. 

 

17.  Dostępne min. 24 różne poziomy energi TAK, podać     

18.  Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 
i 3 wyładowania w przedziale min. 150 do 360J 

TAK, podać   
 

  

19.  Ładowanie i wyzwalanie energii za pomocą przycisków na łyżkach 
defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu 

TAK     

20.  Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla 
dorosłych i pediatrytczne 

TAK     

21.  Czas ładowania do energii 360J max. 8s TAK, podać     

Rejestracja 

22.  Ekran kolorowy LCD o wysokim kontraście i przekątnej min. 5,5”  TAK, podać     

23.  Możliwość wyświetlenia min. 2 krzywych dynamicznych jednocześnie TAK, podać     

24.  Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości 50-90mm TAK, podać     

25.  Szybkość wydruku min. 25mm/s TAK, podać     

Monitorowanie EKG 

26.  Monitorowanie EKG min. 3 odprowadzenia TAK, podać     

27.  Wzmocnienie sygnału EKG na min 8 poziomach od 0,25 do 4,0 
cm/mV 

TAK, podać     

28.  Zakres pomiru częstości akcji serca 20-300u/min TAK/NIE    TAK - 2 pkt.        
NIE - 0 pkt. 

 

29.  Częstość stymulacji min. 50-150 impulsów na min TAK, podać     

Stymulacja przezskórna 

30.  Stymulacja w trybach na żądanie i asynchroniczna TAK     

31.  Wyjściowe natężenie prądu w zakresie od 0 do 200mA TAK/NIE   TAK - 2 pkt.        
NIE - 0 pkt. 

 

32.  Częstość stymulacji min. od 50 do 150 impulsów na minutę TAK, podać     

 Wyposażenie 

33.  Kabel EKG 3 odprowadzeniowy TAK     

34.  Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegroane TAK     

35.  Kabel do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych, 
tester ładowania 

TAK     

36.  1 kpl elektrod do defibrylacji/stymulacji TAK     



37.  Wózek na podstawie jezdnej kompatybilny z oferowanym 
defibrylatorem, z półką do jego zamontowania 

TAK     

38.  Stacja dokująca umożliwiajaca montaż na blacie lub wózku do 
wpinania defibrylatora zapewnijąca możliwość obrotu wpiętego 
urządzenia w zakresie 360st 

TAK     

39.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

40.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

41.  Instalacja i szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. 
jedno 

TAK    

42.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

43.  Serwisant adres, kontakt 
TAK, podać 

   

44.  Gwarancja min. 24 miesiące max 120 miesięcy z bezpłatnymi 
przeglądami w okresie gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu 
i bezpłatną wymiana części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 

2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty. 
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 6 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Wózek transportowy w pozycji leżącej z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 7kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  
Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, 

drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) 

TAK    

2.  Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta 

na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni 

łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w 

harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione 

płytami z tworzywa sztucznego ABS przeziernymi dla promieni RTG. 

TAK 

  

 

3.  
Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego 

odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do 

dezynfekcji, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 

odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. 

TAK    

4.  
Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego  z  

miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego 

sprzętu 

TAK    

5.  
Rozstaw pomiędzy kolumnami min. 130 cm  TAK    

6.  
Dopuszczalne obciążenie min. 300 kg (możliwość transportu 

pacjentów bariatrycznych) 

TAK, podać   300 kg – 0 pkt 

Powyżej 300 kg – 2 pkt 

 

7.  
Długość całkowita wózka max. 2160 mm 

TAK, podać    

8.  
Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami max. 790 

mm (±15 mm) 

TAK, podać    

9.  
Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami max. 970 

mm (±15 mm) 

TAK, podać    

10.  
Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 1910 mm, 

szerokość min. 760 mm 

TAK, podać    



11.  2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni  RTG 

umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do 

stóp),  o strukturze kompozytu gwarantującej zwiększoną 

przezierność w stosunku do płyt HPL, w celu uzyskania zdjęć 

wysokiej jakości (bez artefaktów) 

TAK, podać 

  

 

12.  
Min. 5 cm prześwit między platformą leża,  a ramą wózka 

wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety 

RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń). 

TAK, podać    

13.  
Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz 

wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. 

TAK    

14.  
Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka 

zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do 

pacjenta. Rączki składane poniżej poziomu materaca. 

TAK    

15.  
Wózek wyposażony w system napędowy z funkcją jazdy 

kierunkowej. System napędowy wyposażony w 2 akumulatory 

umożliwiające transport wózka z pacjentem przy pomocy 1 osoby 

bez jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Uruchamiany za pomocą 

przycisków aktywujących w uchwytach do prowadzenia wózka. Czas 

działania systemu napędowego to dwie do trzech 8 godzinnych 

zmian personelu med. bez potrzeby doładowywania akumulatorów. 

System napędowy wyposażony w automatyczną funkcję „czuwania” 

aktywowaną po 20 sek. 

TAK, podać    

16.  
Wózek wyposażony w funkcje dużego koła o średnicy 30-40 cm. 

Koła pełne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w 

osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem z 

funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez 

uniesienie lub dociśnięcie kół do podłoża. Duże koła zwiększają 

manewrowość wózka o 50% oraz ułatwiają pchanie wózka o 60%. 

TAK, podać    

17.  
Pojedyncze koła o średnicy 20-25 cm, bez widocznej metalowej osi 

obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed 

zanieczyszczeniem 

TAK, podać    

18.  System napędowy wyposażony w wyświetlacz wskazujący poziom 

naładowania akumulatora. 
TAK 

   

19.  Możliwość odłączenia systemu napędowego pokrętłem znajdującym 

się w pokrywie podwozia (co przedłuży żywotność akumulatorów) 
TAK 

   



20.  Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, 

za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 61 – 94,6 cm 

(mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) 

TAK 
   

21.  
Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym 

blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i 

sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem 

kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. 

TAK 
   

22.  
Centralny system blokowania kół  obsługiwany z obu stron wózka 

jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda 

kierunkowa, hamulec. 

TAK 
   

23.  
Barierki boczne chromowane, składane, o wysokości min. 36 cm i 

długości min. 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią 

tworzywową w kolorze czerwonym ułatwiającą prowadzenie wózka 

oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże 

gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z 

uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. 

TAK 
   

24.  
Zwalnianie barierek bocznych przynajmniej z jednego końca leża, z 

dwóch  stron 

TAK 
   

25.  
Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn 

gazowych w zakresie od 0st - 90st. 

TAK 
   

26.  
Możliwość uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia 

i dezynfekcji.  

TAK/NIE 
 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

 

27.  
Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana 

hydraulicznie w zakresie  +/_17st przy użyciu pedałów nożnych z 

obu stron wózka 

TAK 
   

28.  
Minimalny prześwit od podłogi min. 14,5 cm w celu zapewnienia 

podjazdu mobilnego RTG 

TAK, podać 
   

29.  
Tuleje na wieszaki infuzyjne  lub  na inne akcesoria każdym narożu 

wózka   

TAK 
   

30.  
Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża TAK 

   

31.  
Listwy odbojowe w czerwonym kolorze zabezpieczające wszystkie 

naroża wózka 

TAK 
   



32.  
Możliwość mycia ciśnieniowego wózka TAK/NIE 

 
TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

 

33.  
Klasa szczelności min. IPX5 TAK 

   

34.  
Odbojniki nad kołami, uchwyty do prowadzenia wózka, listwy 

tworzywowe barierek oraz listwy odbojowe w kolorze czerwonym w 

celu łatwej identyfikacji wózka. 

TAK 
   

35.  
Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 stopnia odleżyn), 

w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na 

środki chemiczne, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny , o 

zgrzewanych krawędziach ( nie zszywanych) zapobiegających 

przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek 

błyskawiczny z okapnikiem, o grubości ok.7- 10 cm, niepalny 

(zgodnie z norma EN 597-1 i EN 597-2 lub równoważną), o udźwigu 

min. 300 kg,  przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na 

rzepy,  w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie 

TAK 
   

 Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego 

36.  
Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych w roku podać 

   

37.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

38.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

39.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

40.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

41.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

42.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

43.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 



GRUPA – 6 poz. 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Wózek transportowy w pozycji siedzącej z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  
Wózek/fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji 

siedzącej 

TAK    

2.  
Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w 

kolorze białym. 

TAK 
  

 

3.  
Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie 

jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze 

zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i 

łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji.  

TAK    

4.  
Dopuszczalne obciążenie min. 215 kg TAK, podać   215 kg – 0 pkt 

Powyżej 215 kg – 2 pkt 
 

5.  
Długość całkowita fotela -  1020-1030 mm 

TAK, podać    

6.  
Szerokość całkowita fotela – 715-725 mm 

TAK, podać    

7.  
Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki – 1140-1150 mm 

TAK, podać    

8.  
Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki – 1850-1860 mm 

TAK, podać    

9.  
Szerokość siedziska – 540-550 mm  

TAK, podać    

10.  
Głębokość siedziska – 480-490 mm 

TAK, podać    

11.  
Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm, od podnóżków: 38 cm (+/- 2 

cm) 

TAK, podać 
  

 

12.  
Wysokość oparcia pleców – 530-540 mm 

TAK, podać    

13.  
Długość podłokietników – 510-520 mm 

TAK, podać    

14.  
Możliwość mycia  ciśnieniowego fotela TAK / NIE  TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 
 

15.  
Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela  powlekane materiałem 

antypoślizgowym, umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod 

ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od 

wzrostu personelu. 

TAK    



16.  
Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy  30-32 cm 

zwiększające manewrowość fotela,  antystatyczne, bez widocznej 

metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony  

zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła 

przednie skrętne o średnicy 12-14 cm 

TAK, podać    

17.  
Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany 

jednym dotknięciem stopy. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm 

hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych.  

TAK    

18.  
Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda 

kierunkowa. 

TAK 
   

19.  
Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i 

dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz 

zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców 

zapewniające lepszy dostęp do pacjenta o długości nie mniej niż 500 

mm. 

TAK 
   

20.  
Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy 

ruchome fotela,  ale nie odłączalne znacząco ułatwiające obsługę 

fotela. 

TAK 
   

21.  
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 

TAK 
   

22.  
Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające 

stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. 

TAK /NIE 
 TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 
 

23.  
Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi  TAK 

   

24.  
Uchwyt na kartę z dokumentacją montowany za oparciem fotela. 

Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. 

TAK 
   

25.  
Uchwyty na worki na mocz montowane bezpośrednio pod 

siedziskiem 

TAK /NIE 
 TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 
 



26.  
 Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na 

rdzewienie, o grubości 2,5-3,5 cm., nieskładany. Załączona okrągła 

końcówka stojaka z min. 5 haczykami. Końcówka z haczykami 

dostępna w  kilku kolorach umożliwiających identyfikacje na 

oddziałach. 

TAK, podać 
   

27.  
2 niezależne podpórki pod łydki składane pod siedzisko, 

samoblokujące się, zwalniane dźwigniami ręcznymi, montowane na 

stałe. 

TAK 
   

28.  Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych w roku TAK, podać    

29.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

30.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

31.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

32.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

33.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

34.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

35.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 7 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Stół operacyjny elektrohydrauliczny, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Stół fabrycznie nowy, przeznaczony do operacji 

ogólnochirurgicznych, współpracujący z wyposażeniem dodatkowym 

stosowanym w zabiegach specjalistycznych, w tym zabiegach 

ortopedycznych. Napęd główny stołu elektrohydrauliczny.  

TAK, podać    

2.  Blat stołu modułowy składający się z: 

- podgłówka płytowego  

- dwuczęściowego segmentu oparcia pleców z możliwością 

demontażu jego górnej części 

- segmentu lędźwiowego 

- dwuczęściowego segmentu nóg 

TAK, podać 

  

 

3.  Blat stołu wyposażony w listwy umożliwiające zamocowanie 

dodatkowych akcesoriów. Możliwość zakładania uchwytów 

mocujących akcesoria z dwóch stron: od przodu i od boku relingu.   

TAK    

4.  Funkcje wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za 

pomocą pilota przewodowego:  

- regulacja wysokości 

- przechyły wzdłużne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg 

- przechyły boczne 

- przesuw wzdłużny 

- regulacja oparcia pleców 

- pozycja ‘’flex’’ i ‘’reflex’’ 

- blokada przejazdu 

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku  

TAK, podać    

5.  Pilot przewodowy z systemem zabezpieczającym przed 

przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegający dezaktywacji po 

upływie 30 sekund. Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe 

informujące o stanie naładowania baterii. 

TAK / NIE  TAK – 2pkt 

NIE – 0pkt 

 

6.  Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję 

poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku. 

TAK    



7.  Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny 

wyposażony w funkcje jak na pilocie. Panel z systemem 

zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. 

TAK    

8.  Przycisk funkcji Trendelenburg wyróżniony kolorem innym niż kolor 

pozostałych przycisków. 
TAK    

9.  Sygnał dźwiękowy informujący o rozładowaniu baterii TAK    

10.  Niezależny alternatywny mechaniczno – hydrauliczny napęd 

umożliwiający pracę stołu zarówno w przypadku awarii napędu 

podstawowego, jak i awarii sterowania lub zasilania podstawowego 

stołu. Wybór funkcji odbywa się z panelu bocznego umieszczonego 

na kolumnie stołu, a napęd stanowi pompa hydrauliczna 

uruchamiana dźwignią nożną umieszczoną w podstawie. Napęd  

umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami: 

- regulacja wysokości 

- przechyły wzdłużne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg 

- przechyły boczne 

- przesuw wzdłużny 

- regulacja oparcia pleców 

- pozycja ‘’flex’’ i ‘’reflex’’ 

- blokada przejazdu 

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku 

TAK, podać    

11.  Długość blatu  2050-2060 mm TAK, podać 
   

12.  Całkowita szerokość blatu 550-560 mm TAK, podać    

13.  Pozycja minimalna stołu (bez materaca) 610-620 mm TAK, podać    

14.  Pozycja maksymalna stołu (bez materaca) 1220-1230 mm TAK, podać    

15.  Ergonomiczna pozycja załadunkowa i do zabiegów małoinwazyjnych 

w odwróconej konfiguracji blatu – segmenty oparcia pleców, segment 

dodatkowy i podnóżki ustawione płasko do podłoża, na wysokości 

230-250 mm (bez materacy) 

TAK, podać    

16.  Regulacja przechyłów wzdłużnych: Trendelenburg/anty-

Trendelenburg min. ± 40
0
 (±3

0
) 

TAK, podać    

17.  Regulacja przechyłów bocznych min. ±30
0
 (±3

0
) TAK, podać    



18.  Przesuw wzdłużny stołu 400-430 mm wspomagany przez układ 

elektrohydrauliczny, sterowany za pomocą pilota 

TAK, podać    

19.  Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia min. od -30
0
 do 80

0
 

(±3
0
) 

TAK, podać    

20.  Regulacja kąta nachylenia segmentu podnóżka min. od -90
0
 do 20

0  

(±3
0
) 

TAK, podać    

21.  Regulacja odwodzenia podnóżków maks. 180
0 

(±3
0
) blokowana za 

pomocą dźwigni dociskowej.  

TAK, podać    

22.  Regulacja kąta nachylenia podgłówka min. od -45
0
 do 45

0 
(±3

0
) TAK, podać    

23.  Regulacja kąta nachylenia segmentu podgłówka oraz segmentów 

podnóżków z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających 

bezstopniową regulację. Nie dopuszcza się regulacji segmentów na 

zębatkach.  

TAK    

24.  Segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na 

układzie cylindryczny sworzeń/gniazdo. Nie dopuszcza się połączeń 

zabezpieczanych pokrętłami gwintowanymi.  

TAK    

25.  Możliwość zamiany segmentów podnóżków z segmentem 

podgłówka  

TAK    

26.  Wycięcie ginekologiczne w segmencie siedziska o głębokości 35-45 

mm 

TAK, podać    

27.  Min. 3 koła jezdne o wymiarach 100-150 mm zabudowane w 

podstawie nie wystające poza jej obrys. Podstawa w kształcie litery T 

wyposażona w minimum jedno koło obrotowe, zapewniająca dobre 

własności jezdne 

TAK, podać    

28.  Podstawa jezdna o wymiarach 1100-1150 mm x 620-630 mm oraz 

wcięciu o głębokości 80-90 mm od stron bocznych, ułatwiającym 

wygodny dostęp dla chirurga   

TAK, podać    

29.  Blokada przejazdu stołu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane z 

pilota, gwarantujące pewne blokowanie stołu na czas operacji   

TAK    

30.  W przypadku aktywowania hamulca uniesienie stołu o maksymalnie 

10 mm  ze względu na konieczność zapewnienia stabilizacji pola 

operacyjnego. 

TAK    

31.  Elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze 

stali nierdzewnej. Dopuszcza się osłony przegubu z tworzyw 

sztucznych. Nie dopuszcza się obudowy podstawy wykonanej z 

tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna. 

TAK    



32.  Miękkie materace, szczelne (zgrzewane ultradźwiękowo), z pamięcią 

kształtu, o właściwościach przeciwodleżynowych, odejmowane z 

blatu stołu. Instalacja z użyciem tworzywowego połączenia 

kształtowego, nie dopuszcza się sposobu montażu opartego o rzep. 

Grubość materaca 80-90 mm 

TAK    

33.  Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu min. 275 kg TAK, podać  275 kg – 0pkt 
Powyżej 275kg – 2pkt 

 

34.  Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu min. 320 kg TAK, podać    

35.  Masa stołu max. 350 kg TAK, podać    

36.  Blat przezierny dla promieni RTG umożliwiający wykonywanie zdjęć 

RTG pacjenta oraz monitorowanie pacjenta przy pomocy ramienia C  

TAK    

37.  Możliwość umieszczenia tacy na kasetę RTG w tunelu znajdującym 

się w blacie stołu. Blat wyposażony w prowadnice na kasetę RTG co 

najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska 

pozwalający na umieszczenie tacy zarówno od strony podnóżków jak 

i od strony zagłówka   

TAK    

38.  Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od 

kolumny stołu wynoszącego 1500 mm 

TAK, podać    

39.  Ładowarka wbudowana w podstawę stołu TAK    

40.  Napięcie zasilania 24 V TAK, podać    

41.  Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału TAK    

42.  Przystawka z butem litotomicznym z automatyczną regulacją 

ustawienia stopy wspomaganą sprężynami gazowymi. Zwolnienie 

blokady cięgnowej pozwala na dowolne ustawienie stopy w osiach 

x,y,z zestaw z uchwytem mocującym do relingów stołu x2 szt.- 1 kpl. 

TAK, podać    

43.  Podpórka ręki na przegubie kulowym- 2 szt. TAK    

44.  Ekran anestezjologiczny z regulowaną szerokością z uchwytem 

mocującym jednopozycyjnym - 1 szt 

 

TAK    

45.  Pas uda z klamrą- 2 szt. TAK    

46.  Pas tułowia z klamrą -1 szt. TAK    

47.  Pas ręki – nadgarstka-2 szt. TAK    

48.  Przystawka ginekologiczna- 1 szt. TAK    



49.  Podpora – wałek boczny z uchwytem mocującym wielopozycyjnym – 

1 szt 

TAK    

50.  Mobilny stojak na akcesoria stołu operacyjnego- 1 szt. Stojak 

wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia. Wymiary zewnętrzne 

(dł x szer x wys)  

w mm: 740 x 600 x 1500 mm ( +/- 10 mm)   

TAK, podać    

51.  Wózek do przechowywania akcesoriów do stołu operacyjnego. Front 

wózka malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. 

Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach 

bakteriostatycznych. Wózek wyposażony w trzy szuflady 

umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod 

drugą). Dwie  górne szuflady o wysokości użytkowej min. 80 mm. 

Dolna o wysokości użytkowej  min. 140 mm Szuflady na 

prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Jedna górna 

szuflada wyposażony z podziałki dzielące szufladę na 4 części. 

Wózek wyposażony w składany blat boczny- blat po rozłożeniu jest 

umieszczony na jednej wysokości z blatem głównym wózka. Blat 

boczny składany wygodny i prosty w obsłudze - podpórka jednym 

ruchem ręki składana razem z blatem. Wyrób na kółkach fi 100 mm 

(dwa z blokadą) (+/- 10 mm). Oponki wykonane z materiału, który nie 

brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. 

Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu 

wózka. Blat prosty (bez zagłębień i bez galeryjki) 

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  

Wymiary blatu wózka (dł x szer) w mm: 650 x 600 mm. 

Wymiary blatu składanego (dł x szer): min. 600 x 500 mm 

Wymiary zewnętrzne (dł xszer x wys) w mm: 690 x 700 x 770 mm ( 

+/- 10 mm)   

TAK, podać    

52.  Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający 

zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego-

dotyczy wózka do przechowywania akcesoriów 

TAK    

53.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

54.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

55.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

56.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

57.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    



58.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 8 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Stół operacyjny ortopedyczny z systemem pozycjonowania biodra i urządzeniem pozycjonowania kończyny z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy 
rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Stół do operacji ortopedycznych z asymetrycznie umieszczoną 
kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta 
do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia 
lub przemieszczania blatu.  

TAK 
 

 

 

2.  Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” zwężeniem skierowanym 
w stronę segmentu nóg. 

TAK 
 

  
 

3.  Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów 
sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, łatwa do 
czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. 

TAK 
 

 
 

4.  Kolumna stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez 
dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa 
sztucznego), odporna na wnikanie płynów, 

TAK 
 

 
 

 

5.  Rama nośna blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez 
wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG 

TAK 
 

  
 

6.  Stół wyposażony w układ jezdny realizowany przez trzy zestawy 
podwójnych kół o średnicy 120-150 mm, na obrotnicach, 
umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu  

TAK, podać 
 

 
 

 

7.  Układ jezdny stołu wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy 
kierunkowej uruchamiany za pomocą dźwigni nożnej lub pilota. 

TAK 
 

  
 

8.  Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek 
korygujących nierówności podłoża, na których stół musi stać 
podczas operacji.  

TAK 
 

 
 

 

9.  Blokada podstawy sterowana elektrohydraulicznie za pomocą 
dźwigni nożnej lub pilota 

TAK 
 

  
 

10.  Wychylenie blatu poza kolumnę stołu 1550 mm (+/- 50 mm)  bez 
wprowadzania zmian w blacie stołu .Blat stołu w układzie kolumna – 
podstawa w kształcie leżącej  litery U 

TAK, podać 
 

 
 

11.  Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego 
ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole na 
długości 1500 mm (+/- 50 mm ) 

TAK, podać   
 

12.  Blat stołu co najmniej 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech 
miejscach: 
segment głowy, odłączany od segmentu piersiowego; 
segment piersiowy 
segment lędźwiowy; 
segment nożny – dzielony, odłączany od segmentu lędźwiowego. 

TAK, podać 

 

4 segmenty – 0pkt 
Więcej niż 4 – 2pkt 

 

13.  Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): 2000 x 500 
mm (+ /- 50 mm) 

TAK, podać   
 



14.  Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system 
przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne elektrohydrauliczne 
układy sterowania i zasilania)  

TAK 
 

 
 

 

15.  Akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu. 
Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie 
dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych). 

TAK 
 

 
 

16.  Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych za pomocą pilota 
(podstawowy układ zasilania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ 
zasilania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu 

TAK, podać 
 

 
 

17.  Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu 
sterującego blatu poprzez blokadę funkcji pilota i dodatkowego 
układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu. 

TAK 
 

 
 

18.  Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego 
(awaryjnego) układu sterującego blatu. Dodatkowy panel sterujący 
zabezpieczony osłoną – obudową 

TAK 
 

 
 

19.  Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego 
(awaryjnego) układu sterującego blatu. ) poprzez konieczność 
naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu 
sterującego celem aktywacji wybranej funkcji 

TAK 

 

 

 

20.  Regulacja z pilota następujących ruchów: 
wysokości w zakresie 685 – 1100 mm ( +/- 50mm); 
pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg)  
+/- 25°  (+/- 5°); 
pochylenie poprzeczne „lewo-prawo” +/- 18°(+/- 2°); 
regulacja płyty siedziska / pleców w zakresie min. -45° / +75° (+/- 
10°); 
regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” 
powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego 
przycisku na pilocie 

TAK , podać 

 

 

 

21.  Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub 
odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów pochyleń 
wzdłużnych blatu dokonywanych z pilota 

TAK  
 

 
 

 

22.  Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego 
przyciskiem na pilocie 

TAK  
 

 
 

 

23.  Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot 
winien posiadać min 12 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan 
naładowania akumulatorów. 

TAK, podać 
 

 
 

24.  Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze 
wspomaganiem pneumatycznym w zakresie  -30°/+30° (+/- 5%) 

TAK, podać 
 

 
 

25.  Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana manualnie ze 
wspomaganiem pneumatycznym w zakresie  min. - 90° ÷ +15° (+/- 
5%) w płaszczyźnie pionowej i 45° w płaszczyźnie poziomej 
 

TAK, podać 
 

 

 

 

26.  Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i 
ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub 
pokręteł blokujących) 

TAK 
 

 
 

 

27.  Dopuszczalne obciążenie stołu  min. 220 kg (niezależnie od pozycji 
ułożenia pacjenta na blacie stołu) 

TAK, podać 
 220 kg – 0pkt 

Powyżej 220 kg – 2pkt 
 

28.  Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach 
przeciwodleżynowych, demontowane o grubości 65 mm (+/- 5 mm) 

TAK, podać 
 

 
 



29.  Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i 
czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub 
odwrotnie  

TAK 
 

 
 

30.  Możliwość czyszczenie wszystkich powierzchni stołu 
ogólnodostępnymi środkami odkażającymi. 

TAK 
 

 
 

 

31.  Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu 
akcesoriów 

TAK 
 

 
 

 

32.  Możliwość doposażenia w przyszłości stołu o następujący element, 
nie występujący na obecnym etapie wyposażenia stołu o 
dedykowaną karbonową ramę do operacji kręgosłupa – rama bez 
dodatkowego podparcia, o nośności min 200 kg, mocowaną 
bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów 

TAK 
 

 

 

 

33.  Przesłona anestezjologiczna z centralnym przegubem, z zaciskiem 
obrotowym mocowanym na szynie bocznej 1 szt 

TAK 
 

 
 

 

34.  Podpora pod rękę, do ułożeń pacjenta w pozycji bocznej. 
Umożliwiająca ustawienie ręki nad lub pod blatem stołu 
operacyjnego. Z pasem mocującym zapinanym na rzep i zaciskiem 
obrotowym mocowanym na szynie bocznej. Wymiary podpory  390 x 
130 x 10 mm (+/- 10 mm)    

TAK, podać                            

 

 

 

35.  Podpora pod rękę regulowana przez przegub kulowy - góra / dół i 
bocznie; z regulacją wysokości, obrót 180 °,  mocowana do szyny 
bocznej. Wymiary : dł. 550 mm, szer. 150 mm (+/- 50 mm) 2 szt 

TAK, podać 
 

 
 

 

36.  Pas do mocowania tułowia z klamrami do montażu na szynach 
bocznych  
Pas wykonany z materiału syntetycznego, łatwego do mycia i 
dezynfekcji 2 szt 

TAK 
 

 

 

 

37.  Podpora pod bok lub pod plecy 
Z możliwością wydłużania, obracania, blokowania. Podpora 
zaokrąglona, z zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej 
.Wymiary 220 x 100 x 30 mm. (+/- 10 mm)   4 szt 

TAK, podać 
 

 

 

 

38.  Płyta z włókna węglowego 1400 mm , mocowania  w miejsce 
segmentu lędźwiowego, siedziska. Nośność : min.130 kg 1 szt 

TAK, podać 
 

 
 

 

39.  Rama do operacji kręgosłupa, przezierna dla promieniowania RTG 
Płynna regulacja kąta wypiętrzenia i szerokości. Nośność ramy min. 
225 kg . W zestawie wózek transportowy 1 szt 

TAK, podać 
 

 
 

 

40.  Stolik do chirurgii ręki, wykonany z karbonu, w pełni przezierny,  
mocowany do szyny bocznej, bez dodatkowej podpory podłogowej, 
przezierny dla ramienia C , wymiary : 38cm x 76cm (+/- 10 mm)  1 
szt 

TAK, podać 
 

 

 

 

41.  Płyta do artroskopii barku ze zintegrowanymi zaciskami od szyn 
bocznych i zdejmowanymi segmentami pod barki. 
W komplecie z podporą pod rękę i podpórką głowy - hełmem 
mocującym głowę pacjenta. Podpora głowy na podwójnym przegubie 
, gwarantująca pełna regulację głowy pacjenta przy użyciu jednego 
pokrętła (zacisku). Nośność przystawki - min. 225 kg. W zestawie 
wózek transportowy 1 szt 

TAK, podać 
 

 

 

 

42.  Podpora po nogę, wykonana z lexanu , przezierna ,wymiary : 50 mm 
x 760mm (+/- 10 mm), z zaciskiem obrotowym mocowanym na 
szynie bocznej z zaciskiem obrotowym 3szt 
 

TAK, podać 
 

 

 

 



43.  Pozycjoner żelowy pod głowę w pozycji na brzuchy, dla dorosłych 1 
szt 

TAK 
 

 
 

 

44.  Pozycjoner żelowy pod głowę, krążek, pełny, dla dorosłych 4 szt TAK 
 

 
 

 

45.  Pozycjoner żelowy, półwałek, wymiary min.400x100x100mm (+/- 10 
mm) 2 szt 

TAK, podać 
 

 
 

 

46.  Pozycjoner do ułożeń w pozycji bocznej, wymiary min. 710x500X165 
(+/- 10 mm) 1 szt 

TAK, podać 
 

 
 

 

47.  Wózek na akcesoria, 4 koła na obrotnicach, w tym 2 z hamulcem.  
Wyposażony w kosze siatkowe i 4 szyny boczne.  
Wymiary podstawy: 580 x 500 mm(+/- 10 mm) 
Wysokość: 1630 mm (+/- 10 mm) 

TAK, podać 
 

 

 

 



48.  Niezależne urządzenie pozycjonujące stawy podczas zabiegów 
operacyjnych 1 szt. Urządzenie utrzymujące żądaną pozycję 
poprzez sprzężone  powietrze tłoczone do urządzenia za pomocą 
silnika zintegrowanego z urządzeniem. Wyposażone w  akumulator 
umożliwiający  pracę urządzenia do siedmiu dni operacyjnych. 
Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą: 
• przełącznika umieszczonego na sterylnym obłożeniu 
• przewodowego włącznika nożnego 
• przełącznika umieszczonego na urządzeniu.                                    
Urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające  wyposażenie  w 
przystawki do stabilizacji:           obręczy barkowej, stawu 
kolanowego, łokciowego, skokowego, nadgarstka 
Urządzenie posiada zaciski umożliwiające mocowanie do 
standardowych szyn bocznych stołu operacyjnego.  
W komplecie z urządzeniem: 
Bateria umożliwiająca  pracę urządzenia do siedmiu dni 
operacyjnych (minimalna ilość zmian ustawień urządzenia na jednym 
w pełni naładowanym akumulatorze to  250  razy) 1 szt 
Adapter umożliwiający szybkie połączenie do odpowiedniej 
przystawki  w zależności od wykonywanego zabiegu. 2szt 
Uchwyt, stabilizujący kończynę górną, przeznaczony do zabiegu 
operacyjnego z wykorzystaniem "pozycji na boku"  2szt 
Szybkozłączka uniwersalna, dedykowana do przystawek 
wykorzystywanych przy  artroskopii: nadgarstka ,stawu skokowego, 
barku -w pozycji bocznej leżącej 1 szt 
Szyna stabilizująca, przeznaczona do lewej nogi 1szt. 
Szyna stabilizująca, przeznaczona do prawej nogi 1szt. 
Adapter z uchwytem, przeznaczony do szyny stabilizującej kończynę 
dolną 1szt. 
Wyciąg, z przezierną płytką, umożliwiający unieruchomienie 
nadgarstka 1szt.  
Dostawka blokująca kończynę górną uniemożliwiająca przesunięcie 
ku górze podczas artroskopii nadgarstka 1szt. 
Nylonowy, pleciony zestaw, składający się z 4 rozmiarów specjalnych 
uchwytów (Pułapka na place), umożliwiająca zmierzenie grubości 
palca operowanej dłoni. Używany w celu dobrania sterylnego 
zestawu stabilizacyjnego operowanej dłoni o odpowiedniej wielkości 
1szt. 
Mocowanie dedykowane do uprzęży wykorzystywanej w zabiegach 
stawu skokowego 2 szt. 
Podpórka stabilizująca kończynę dolną w odcinku kości udowej, 
przytwierdzana bezpośrednio do stołu operacyjnego, w zestawie z 
gąbką 1 szt. 
Uchwyt stabilizujący kończynę górną, pozwalający na łatwy dostęp 
do stawu            łokciowego 1 szt. 
Adapter, umożliwiający skręt, zgięcie i zablokowanie kończyny do 
90° 1 szt 
Wózek umożliwiający przechowywanie oraz transport pozycjonera 
1szt    

TAK, podać  

 

 

 



49.  Przystawka do wyciągu biodra 1 szt 
W skład zestawu wchodzą:  
Aktywny wyciąg biodra (lewa noga/prawa noga), wyciąg połączony z 
dokładką przegubem kulowym, ergonomiczna regulacja położenia 
nogi za pomocą jednego pokrętła,  1 para  
Dokładka do stołu operacyjnego kompatybilna z wyciągiem do 
biodra, mocowana na szyny boczne  1 szt  
Złączka mocująca dokładkę do stołu operacyjnego 2 szt 
Mocowanie stopy (lewa/prawa) system trzypunktowego mocowanie 
stopy, regulacja ustawienie stopy na przegubie kulowym  1 para  
Gąbka usztywniająca do buta mocującego stopę, do trakcji biodra, 
lewy i prawy 1 para  
Sworzeń do mocowania wałka blokującego 1 szt Podkładka pod 
pacjenta 1 szt 
Wałek blokujący średnica 20 cm 1 szt 
Wózek transportowy 1 szt   

TAK, podać  

 

 

 



50.  System ogrzewania pacjenta  
System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez 
udziału wody lub powietrza oparty na technologii elementów 
grzewczych z włókien węglowych. 
Przeznaczony do zastosowania u pacjentów neonatologicznych, 
pediatrycznych i dorosłych, niewymagający materiałów 
jednorazowego użytku. 
System przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę, odporny na 
zakłócenia emitowane podczas pracy aparatu do elektrochirurgii. 
W skład zestawu wchodzą: 
- Sterownik 1 szt 
Zasilanie sterownika/kontrolera jednofazowe 230V/50HZ lub 
opcjonalnie zasilanie bateryjne z możliwością pracy min. 1,5 godz. 
niezależnie od sieci 
Sterownik/kontroler z możliwością podłączenia i niezależnego 
sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześnie  
Dwa niezależne gniazda do przyłączenia elementów grzewczych, 
możliwość pracy na jednym kanale grzewczym lub na dwóch 
kanałach grzewczych w zależności od potrzeb użytkownika 
Wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę 
zadaną(zaprogramowaną) i rzeczywistą(zmierzoną) dla każdego z 
kanałów niezależnie 
Każdy kanał wyposażony w niezależny odczyt temperatury 
zadanej(zaprogramowaną) i rzeczywistej(zmierzonej)  
Wyświetlanie temperatury zadanej(zaprogramowaną) i 
rzeczywistej(zmierzonej) jednocześnie dla obydwu kanałów 
Wyświetlacz informujący o alarmach/ wskaźnik alarmu, wyświetla 
odpowiedni kod alarmu w sytuacji alarmowej. Sygnalizacja trybu 
pracy urządzenia (na wyświetlaczu lub w postaci wskaźnika) 
Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym min 32-39ºC  
Krok regulacji temperatury nie większy niż 0,5ºC w całym zakresie 
regulacji dla każdego z kanałów .Niezależna regulacja temperatury 
dla każdego z kanałów. 
„Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania 
kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące 
poprawność działania po każdym teście. Zabezpieczenia w postaci 
akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony 
symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił 
błąd): 
· przekroczenie temperatury zadanej, 
· niedogrzania koca, 
· uszkodzenia/awarii 
Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wyłączenie funkcji 
grzania w przypadku wykrycia awarii. 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa 41˚±1˚ 
C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. 
Alarm wysokiej temperatury (przegrzania) i niskiej temperatury, jeżeli 
temperatura powierzchni styku odbiega od nastawy regulatora 
temperatury. 
Alarmy uszkodzenia, braku zasilania, nieprawidłowej pracy 
Mocowanie sterownika/kontrolera na stojaku do kroplówek, do stołu 
operacyjnego lub na medycznej szynie profilowej za pomocą 
własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów. 
Złącze do wyrównywania potencjałów 
Czyszczenie i dezynfekcja kontrolera/sterownika ogólnodostępnymi 

TAK, podać 

   



51.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

52.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

53.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

54.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

55.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

56.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

57.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 9 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Videolaryngoskop z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym 

wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 ‘’ 

TAK, podać 
   

2.  Wyświetlacz LCD obrotowy w  płaszczyźnie pionowej z zakresem 
regulacji min 45 stopni 

TAK, podać 
   

3.  Kamera CMOS TAK    

4.  Źródło światła: LED TAK    

5.  Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii TAK / NIE  TAK – 2pkt 
NIE – 0pkt 

 

6.  Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania 

nie krótszym niż 250 min. 
TAK  250 minut – 0 pkt 

Powyżej 250 minut - 2 
pkt 

 

7.  Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii TAK    

8.  Waga urządzenia nie większa niż 250g TAK, podać    

9.  Ochrona przed wnikaniem wody min IPx7 TAK, podać    

10.  Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2,3,4 TAK, podać    

11.  Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo 

trudnych intubacjach w rozmiarze 3 

TAK, podać 
  

 

12.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

13.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

14.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

15.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

16.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

17.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    



18.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 10 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Kolumna artroskopowa z wyposażeniem gotowa do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

 
Połączony system kamery rozdzielczości 4K UHD, źródło światła LED i system zarządzania obrazem (system dokumentacji medycznej) 

1.  Konsola kamery, źródła światła oraz archiwizatora medycznego 
połączona w jednej obudowie typu 3 w 1 

TAK, podać    

 Źródło Światła LED: -  1 szt. 

2.  

Technologia: LED (zimne źródło światła) 

TAK, podać    

3.  Gwarantowana żywotność: min.30 000 godzin pracy (7-letnia 
gwarancja) 

TAK, podać    

4.  

Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W 

TAK, podać    

5.  

Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów 

TAK, podać    

6.  

Temperatura barwowa: 5.500 – 8.500 K nominalna 

TAK, podać    

7.  

Wskaźnik oddawania barw:min. 70 CRI 

TAK, podać    

8.  Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana 
szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego 

TAK, podać    

9.  Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów 
różnych producentów typu: ACMI  Standard, Storz, Wolf i Olympus. 

TAK, podać 
   

10.  

Przycisk źródła światła „On / Standby” (gotowy do użycia w <1 sek.) 

TAK, podać    

 Sterownik kamery 4K: -  1 szt. 

11.  

Rozdzielczość sterownika kamery 4K UHD min:3840 x 2160px 

TAK, podać 

 Rozdzielczość 3840 x 
2160px – 0 pkt 

Rozdzielczość  większa 
niż 3840 x 2160px – 2 

pkt 

 

12.  

Zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację 

TAK, podać    

13.  

Przycisk balansu bieli na urządzeniu 

TAK, podać    

14.  

Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu 

TAK, podać    

15.  

Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 4x3G-SDI,  2xDVI-D 

TAK, podać    

16.  

Wejście wideo: 1 x DVI-D 

TAK, podać    



17.  

Funkcja Picture in Picture PiP 

TAK, podać    

18.  Funkcja przesyłania na żywo obrazu  z kamery za pomocą 
wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym 
dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP,  chroniona 
hasłem 

TAK    

19.  2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą 
za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, 
oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami 
zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) 

TAK, podać    

20.  

1x audio IN, 1x audio OUT, 

TAK, podać    

21.  

2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0 

TAK, podać    

22.  

Złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s 

TAK, podać    

23.  

Złącze wyrównywania potencjałów POAG 

TAK, podać    

24.  2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego 
oraz iPada 

TAK, podać    

25.  Złącze tabletu sterującego TAK    

26.  Częstotliwość odświeżania 59,94Hz TAK    

27.  Stosunek sygnału do szumu: min. 52dB dla 4K i min. 48dB dla HD 
TAK, podać 

   

28.  Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności 
bezprzewodowej 

TAK 
   

29.  Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz 
predefiniowanie ustawień procedur medycznych, możliwość 
dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów 

TAK 
   

30.  

Skala wzmocnienia obrazu min. 4-stopniowa 
TAK, podać 

 4-stopniowa – 0pkt 
Powyżej 4-stopniowej – 

2pkt 

 

31.  Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych przez 
port USB 

TAK 
   

32.  Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów 
pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shayver, pompa, 
waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik 
zrobionych zdjęć 

TAK 

   

 Archiwizator medyczny -  1 szt. 

33.  
Pojemność pamięci wew. Dysku SSD min.  100 GB, 
przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG, 
BMP, RAW PDF. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4 

TAK, podać 

 Pojemność dysku SSD 
100 GB -  0 pkt 

Pojemność dysku SSD 
powyżej 100 GB -  2 pkt 

 

34.  Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych 
operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, 
numer identyfikacyjny, data urodzenia). 

TAK 
   

35.  Sterowanie z głowicy kamery oraz tabletu sterującego TAK    



36.  Możliwość wykonania adnotacji do zdjęć po zakończeniu zabiegu TAK    

37.  Równoległa dokumentacja dwóch źródeł wideo i audio TAK    

38.  Możliwość ręcznego lub automatycznego eksportu 
zarchiwizowanych zabiegów poprzez: Usb, iPad, serwer plików a 
zdjęcia dodatkowo w formacie PACS (DICOM) bez dodatkowego 
oprogramowania 

TAK 

   

39.  Możliwość przechowywania zabiegów na dysku urządzenia z 
możliwością wielokrotnego nagrania oraz z możliwością 
każdorazowego wyboru plików do archiwizacji 

TAK 
   

 Tablet sterujący z oprogramowaniem sterującym -  1 szt. 

40.  

Menu urządzenia i oprogramowania sterującego w języku polskim 

TAK, podać    

41.  

Przekątna ekranu min 8-10 cali 

TAK, podać    

42.  Sterowanie za pomocą tabletu wszystkim funkcjami zintegrowanej 
konsoli 

TAK 
   

43.  Możliwość ustawienia profili chirurgów z charakterystycznymi jak: 
indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość 
nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po 
zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi 
ustawieniami zabiegu 

TAK, podać   

 

44.  Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla 
każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy 
kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia 
źródła światła 

TAK, podać 

   

45.  Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : 
funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia 
kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, 
ustawienia drukowania 

TAK, podać 

   

 Głowica kamery rozdzielczość 4k UHD 3840x2160px -  1 szt. 

46.  

Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS 

TAK, podać    

47.  

Skanowanie progresywne 

TAK    

48.  

Format obrazu 16:9, częstotliwość odświeżania min. 59,94Hz 

TAK, podać    

49.  

Zoom cyfrowy min. 1,5x 

TAK, podać    

50.  2 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania i zmiany 
śródoperacyjnej min. 12 funkcji 

TAK, podać    

51.  Obudowa głowicy wykonana z tytanu, autoklawowalna i 
wodoodporna 

TAK 
   

52.  

Zastosowany typ części CF do zastosowań w pobliżu serca 

TAK    

53.  

Stosunek sygnału do szumu min. 50dB 

TAK, podać    



54.  

Waga głowicy 05-0,6 kg 

TAK, podać    

55.  Głowica wyposażona w coupler ze standardowym podłączeniem do 
optyk z możliwością blokady obrotu optyki 

TAK, podać    

 Monitor medyczny endoskopowy 4K 27 cali -  1 szt. 

56.  

Rozmiar monitora 27 cali 

TAK, podać    

57.  

Podświetlenie LED  z czujnikiem automatycznej stabilizacji 

TAK, podać    

58.  

Format obrazu 16:9   

TAK, podać    

59.  

Wielkość plamki max. 0,15mm 

TAK, podać    

60.  

Rozdzielczość ekranu: min. 3840x2160px 

TAK, podać    

61.  Funkcja PIP (obraz w obrazie) ,PBP (obraz przy obrazie) 
 

TAK, podać    

62.  

Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo 

TAK, podać    

63.  

Monitor Medyczny 

TAK, podać    

64.  

Jasność 800 cd/m² 

TAK, podać    

65.  

Współczynnik kontrastu 1000:1 

TAK, podać    

66.  

Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem 

TAK, podać    

67.  Wejścia Video:  1x DisplayPort , 1xDVI-D, 1x3G-SDI, 1x HDMI 
 

TAK, podać    

68.  Wyjścia Video:   1x 3G-SDI, 1 x DVI-D 
 

TAK, podać    

69.  

Matryca IPS w ochronnym szkle 

TAK    

70.  

Waga monitora max. 8 kg 

TAK, podać    

 Konsola do obsługi shayvera -  1 szt. 

71.  Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego do rękojeści 
shayvera i napędów elektrycznych 

TAK    

72.  

Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie 

TAK    

73.  

Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej 

TAK    

74.  Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami 
jednocześnie 

TAK    

75.   3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: 
standardowy, efektywny, agresywny 

TAK    



76.  Możliwość wyświetlania parametrów pracy shayvera na ekranie 
endoskopowym 

TAK    

77.  

Sterowanie poprzez ekran dotykowy 

TAK    

78.  Parametry pracy shayvera : obroty prawo/lewo, min 8000 obr./min.; 
oscylacja min. 3000 obr./min. 

TAK, podać    

79.  

Możliwość pracy w system zintegrowanej Sali operacyjnej 

TAK    

80.  Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem 
nożnym 

TAK    

 Rękojeść shavera -  4 szt. 

81.  

Rękojeść shayvera ze zintegrowanym kablem sterująco- zasilającym 

TAK    

82.  

Rękojeść autoklawowalna, pokryta materiałem PEEK 

TAK, podać    

83.  Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź z metalowych przycisków 
na rękojeści 

TAK    

84.  

Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w min. dwóch pozycjach 

TAK, podać    

85.  

Obroty prawo/lewo: min.8000 obr./min, oscylacja: min.3000 osc/min. 

TAK, podać    

86.  Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie 
oscylacji  w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w 
trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym 

TAK, podać    

87.  Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shayvera 
za pomocą przycisków 

TAK, podać    

88.  

Regulacja ssania od 0 do 100%, 

TAK, podać    

89.  Współpraca z gamą ostrzy jednorazowymi w tym z ostrzem 
wiercącym śr. 1,5 mm  do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej 
metodą mikrozłamań. 

TAK, podać    

90.  Współpraca uchwytu z ostrzami i frezami min. W zakresie 2,0 mm – 
5,85 mm- 

TAK, podać    

91.  

Długość kabla zasilającego min. 4m 

TAK, podać    

92.  Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego 
czyszczenia shavera 

TAK    

 Pompa artroskopowa jednorolkowa -  1 szt. 

93.  Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego z 
wbudowanymi programami tematycznymi min. Staw barkowy, staw 
kolanowy, staw biodrowy, małe stawy 

TAK, podać    

94.  

Przepływ regulowany automatycznie do min. 1500ml/min. 

TAK, podać    

95.  Regulacja ciśnienia w zakresie 10-120 mmHg ze skokiem co 5 
mmHg 

TAK, podać    

96.  

Monitorowanie ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym 

TAK, podać    



97.  Współpraca z konsolą shayvera poprzez automatyczny wzrost 
ciśnienia podczas użycia shayvera w zakresie od 0 do 50% skokowo 
co 10% 

TAK, podać    

98.  Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia 
programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min. 

TAK, podać    

99.  Możliwość użycia sterownika nożnego dedykowanego lub 
parametrów do pompy i shayvera 

TAK    

100.  Możliwość wyświetlenia parametrów pracy pompy w czasie 
rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego 

TAK    

101.  Możliwość użycia drenów jednorazowy lub drenów dobowych z 
drenami jednorazowymi pacjenta 

TAK    

102.  

Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie 

TAK    

103.  

Dren do pompy jednorazowe od wody przez pompę do pacjenta 

TAK    

 Konsola do waporyzacji bipolarnej -  1 szt. 

104.  System  bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji  z mikroprocesorowym 
sterowaniem parametrami mocy wyjściowej 

TAK    

105.  

Zastosowanie do procedur artroskopii: kolana, barku, biodra 

TAK, podać    

106.  

Sterowanie poprzez dotykowy ekran LCD 

TAK, podać    

107.  

Moc wyjściowa cięcia min. 390W 

TAK, podać    

108.  

Moc wyjściowa koagulacji min. 170W 

TAK, podać    

109.  

Praca w system bipolarnym 

TAK    

110.  

Możliwość podłączeni sterownika nożnego 

TAK    

111.  Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, 
automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed 
uszkodzeniem 

TAK    

112.  Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno – koagulacyjna do 
procedur artroskopowych, sterowana za pomocą przycisków 
umieszczonych na jej obudowie cięcie, koagulacja i zmiana poziomu 
mocy lub ze sterownika nożnego 

TAK    

113.  

Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem 

TAK    

114.  Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie 
rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego 

TAK    

115.  Współpraca z końcówkami do ablacji i koagulacji ze sterowaniem 
ręcznym. Zagięte pod kątem 90 stopni 

TAK, podać    

 Optyki artroskopowe z płaszczem i trokarem -  4 szt. 

116.  Optyka artroskopowa 4K  30°  śr. 4,0 mm długość min. 150mm, 
szeroki kąt 

TAK, podać    



117.  Płaszcz artroskopowy szybkoprzepływowy do optyki 4,0 z dwoma 
kranikami na złącza typu Luer. Płaszcz wraz z obturatorem. 

TAK, podać    

 Światłowód -  4 szt. 

118.  Światłowód autoklawowalny. Długość min. 2,7m i średnica 5mm TAK, podać    

119.  Światłowód przezroczysty w celu możliwości sprawdzenia stanu 
jakości włókien światłowodowych 

TAK 
   

 Kontener do sterylizacji optyki i światłowodu -  7 szt. 

120.  Metalowa siatka z przykryciem do sterylizacji optyki, trokara, 
płaszcza oraz światłowodu. Kosz posiadający zamykany pojemnik 
na dodatkowe złączki do optyki 

TAK 
   

121.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

122.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

123.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

124.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

125.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

126.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

127.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 11 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Wózek reanimacyjny z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 
- szerokość: 650 mm (+/- 20 mm) 
- głębokość: 550 mm (+/- 20 mm) 
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) 
- wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm (+/-20 mm) 

TAK, podać 
   

2.  Wymiary szafki: 
- szerokość: 600 mm  (+/- 20 mm) 
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm) 
- wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) 

TAK, podać 

  

 

3.  Wózek wyposażony w 4 szuflad:  
- 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm) 
- 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm) 

TAK, podać    

4.  Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:  
- przy wysokości frontów 234 mm: 525 x 440 x 209 mm (+/- 5 mm ) 
(szerokość x głębokość x wysokość) 
- przy wysokości frontu 156 mm: 525 x 440 x 141 mm (+/- 5 mm ) 
(szerokość x głębokość x wysokość) 

TAK, podać    

5.  Min. 4 szuflady wyposażone w  prowadnice z samodociągiem TAK, podać  4 szuflady – 0pkt 

Powyżej 4 – 2pkt 

 

6.  Każda z szuflad wyposażona w sztywne podziałki  wykonane z 
tworzywa ABS o grubości 4-5 mm,  dzielące szufladę na 9 pól, z 
możliwością dowolnej konfiguracji, 

TAK, podać 
   

7.  Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, 
kolorystyka frontów do wyboru przez Zamawiającego - minimum 
kilkanaście  kolorów do wyboru 

TAK 
   

8.  Blat górny wózka wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z 
przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm (+/- 
5mm) 

TAK, podać 
   

9.  Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium 
anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru 
przez Zamawiającego - minimum kilkanaście  kolorów do wyboru 

TAK, podać 
   

10.  Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z 
tworzywa sztucznego o średnicy 100-125 mm (szare), w tym dwa z 
blokadą 

TAK, podać 
   



11.  WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:  
- 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia 
dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki 
zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z 
tworzywa 
- 1x nadstawka jednorzędowa na 5 uchylnych, transparentnych 
pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem 
montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny 
instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez 
konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie 
za pomocą elementów złącznych 
- kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowaną uszczelką  
zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 
kolorach 
- 1x kosz na odpady otwierany kolanem, pojemność wewnętrznego 
wiaderka 8 litrów, z mocowaniem na szynę 
- 1x ażurowy koszyk na akcesoria wykonany ze stali kwasoodpornej 
gat. 0H18N9,  grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 
290 x 96 x 90 mm (+/-20 mm), z mocowaniem na szynę 
- 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron o wymiarach 135 x 
85 x 230 mm (+/- 5 mm) 
- 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali 
kwasoodpornej gat. 0H18N9, z mocowaniem na szynę - możliwość 
dostosowania uchwytu do rozmiaru pojemnika Zamawiającego, 
- 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad 
szufladami, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru 
przez Zamawiającego - minimum kilkanaście kolorów do wyboru 

TAK, podać   

 

12.  Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek  w 
formie bryły o wymiarach ok. 54 x 40 mm [wysokość x szerokość],  z 
pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się 
podczas użytkowania,  blokujących przesuwanie się osprzętu 
podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie 
Modur o przekroju 10 x 30 mm 

TAK, podać 

   

13.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

14.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

15.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

16.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

17.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

18.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

19.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 



Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 11 poz. 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Wózek anestezjologiczny, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 4kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 
- szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) 
- głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) 
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) 
- wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm (+/-20 mm) 

TAK, podać 
   

2.  Wymiary szafki: 
- szerokość: 600 mm  (+/- 20 mm) 
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm) 
- wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) 

TAK, podać 

  

 

3.  Wózek wyposażony w 4 szuflad:  
- 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm) 
- 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm) 

TAK, podać    

4.  Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:  
- przy wysokości frontów 234 mm: 525x440x209 mm (+/- 5 mm ) 
(szerokość x głębokość x wysokość) 
- przy wysokości frontu 156 mm: 525x440x141 mm (+/- 5 mm ) 
(szerokość x głębokość x wysokość) 

TAK, podać    

5.  Szuflady wyposażone w  prowadnice z samodociągiem TAK, podać    

6.  Każda z szuflad wyposażona w sztywne podziałki  wykonane z 
tworzywa ABS o grubości 4-5 mm,  dzielące szufladę na 9 pól, z 
możliwością dowolnej konfiguracji, 

TAK, podać    

7.  Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał 
wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, 
absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych  
częstotliwości. 

TAK 

   

8.  Wózek wyposażony w wysuwany blat boczny stalowy lakierowany 
proszkowo, o wymiarach: 
- szerokość: 430 mm (+/- 5 mm) 
- głębokość: 430 mm (+/- 5 mm) 

TAK, podać 

   

9.  Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, 
kolorystyka frontów do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 
kolorów do wyboru 

TAK, podać 
   

10.  Blat górny wózka wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, z 
przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 
5mm) 
Blat z ABS z możliwością demontażu - dostępność wymiennych 
blatów  przez minimum 10 lat 

TAK, podać 

   

11.  Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium 
anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru 
przez Zamawiającego - kilkanascie kolorów do wyboru 

TAK, podać   
 



12.  Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub 
szarym, pełniącej funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła z tworzywa 
sztucznego o średnicy 100-125 mm, w tym 2 z blokadą,   

TAK, podać 
   

13.  WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:  
- 4 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia 
dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki 
zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z 
tworzywa 
- 1x nadstawka dwurzędowa na 11 uchylnych, transparentnych 
pojemników (6+5), stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem 
montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny 
instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez 
konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie 
za pomocą elementów złącznych 
- kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowaną uszczelką  
zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 
kolorach 
- 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z  blokadą pokrywy w 
pozycji pionowej, w obudowie drucianej, z mocowaniem na szynę 
- 1x ażurowy koszyk na akcesoria wykonany ze stali kwasoodpornej 
gat. 0H18N9,  grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 
360x150x160 mm (+/-20 mm), z mocowaniem na szynę 
- 1x ażurowy koszyk na akcesoria wykonany ze stali kwasoodpornej 
gat. 0H18N9,  grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 
290x96x90 mm (+/-20 mm), z mocowaniem na szynę 
- 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron o wymiarach 
135x85x230 mm (+/- 5 mm) 
- 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali 
kwasoodpornej gat. 0H18N9, z mocowaniem na szynę - możliwość 
dostosowania uchwytu do rozmiaru pojemnika Zamawiającego, 
- 1x miska na odpadki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 220 mm, i 
pojemności 2,5 litra 
- 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad 
szufladami, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru 
przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru 

TAK, podać 

   

14.  Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek  w 
formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość],  z 
pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się 
podczas użytkowania,  blokujących przesuwanie się osprzętu 
podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie 
Modur o przekroju 10x30 mm 

TAK, podać 

   

15.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

16.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

17.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

18.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    



19.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

20.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

21.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 11 poz. 3 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Stół do pakietowania (narzędziowy), każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 3kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Stół do pakietowania wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 
0H18N9 

TAK, podać 
   

2.  Stelaż wykonany z kształtownika o przekroju 40x40 mm (+/-5 mm)  TAK, podać 
   

3.  Stół wyposażony w 1 blat prosty o grubości 40 mm (+/-5 mm)  TAK, podać    

4.  Stół wyposażony w 2 szyny instrumentalne o przekroju 25x10 mm, 
stanowiące stały element konstrukcji stołu, umiejscowione na 
krótszych bokach 

TAK, podać    

5.  Stół wyposażony w 1 uchwyt do prowadzenia umiejscowiony na 
krótszym boku, uchwyt o średnicy min. 20 mm 

TAK, podać    

6.  Stelaż wyposażony w 4 wysoce mobilne koła w obudowie z 
tworzywa sztucznego o średnicy 100-125 mm, w tym dwa z blokadą 

TAK, podać    

7.  Całkowite wymiary stołu: 
- szerokość: 1580 mm (+/-10 mm) 
- głębokość: 650 mm (+/-10 mm) 
- wysokość: 800 mm (+/-10 mm) 

TAK, podać    

8.  Wymiary blatu górnego: 
- szerokość: 1500 mm (+/-10 mm)  
- głębokość: 650 mm (+/-10 mm) 

TAK, podać    

9.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

10.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

11.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

12.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

13.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

14.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

15.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 



2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 11 poz. 4 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Stół do pakietowania (do przewożenia narzędzi po zabiegach), każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 4kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Stół do pakietowania wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 
0H18N9 

TAK, podać 
   

2.  Stelaż wykonany z kształtownika o przekroju 40x40 mm (+/-5 mm)  TAK, podać 
   

3.  Stół wyposażony w 1 blat prosty o grubości 40 mm (+/-5 mm)  TAK, podać    

4.  Stół wyposażony w 2 szyny instrumentalne o przekroju 25x10 mm, 
stanowiące stały element konstrukcji stołu, umiejscowione na 
krótszych bokach 

TAK, podać    

5.  Stół wyposażony w 1 uchwyt do prowadzenia umiejscowiony na 
krótszym boku, uchwyt o średnicy min. 20 mm 

TAK, podać    

6.  Stół wyposażony w 6 wysuwanych koszy (2 rzędy po 3 kosze) TAK, podać    

7.  Stelaż wyposażony w 4 wysoce mobilne koła w obudowie z 
tworzywa sztucznego o średnicy 100-125 mm, w tym dwa z blokadą 

TAK, podać    

8.  Całkowite wymiary stołu: 
- szerokość: 1140 mm (+/-10 mm) 
- głębokość: 600 mm (+/-10 mm) 
- wysokość: 900 mm (+/-10 mm) 

TAK, podać    

9.  Wymiary blatu górnego: 
- szerokość: 1060 mm (+/-10 mm)  
- głębokość: 600 mm (+/-10 mm) 

TAK, podać    

10.  Wymiar kosza: 
- szerokość: 575 mm (+/-10 mm) 
- głębokość: 280 mm (+/-10 mm) 
- wysokość: 260 mm (+/-10 mm) 

TAK, podać 

   

11.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

12.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

13.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

14.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

15.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

16.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    



17.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 11 poz. 5 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Stolik do materiałów medycznych i instrumentów chirurgicznych , każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 4kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Stolik oddziałowy wyposażony w: 2 x wyjmowane pojemniki ze stali 
nierdzewnej, 1x blat w formie wyjmowanej tacy, 2 x uchwyt do 
prowadzenia 

TAK, podać 
   

2.  Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 TAK, podać 
   

3.  Blat górny w formie dwóch wyjmowanych pojemników z pokrywami, 
wykonanych ze stali nierdzewnej o różnym wymiarach: 
- 1x pojemnik o wymiarach: 175 x 325 x 200 mm (+/-10 mm) 
(szerokość x głębokość x wysokość)  
- 1x pojemnik o wymiarach: 530 x 320 x 200 mm (+/-10 mm)  
(szerokość x głębokość x wysokość) 

TAK, podać    

4.  Blat dolny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z 
podniesionym rantem, w formie wyjmowanej tacy. 
Wymiary blatu dolnego: 
- szerokość: 735 mm (+/-10 mm)  
- głębokość: 335 mm (+/-10 mm)  

TAK, podać    

5.  Stolik wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia umieszczone na 
krótszych bokach wykonane z pręta o średnicy min. 8 mm 

TAK, podać    

6.  Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o 
średnicy 70-75 mm, w tym dwa z blokadą 

TAK, podać    

7.  Wymiary stolika całkowite stolika: 
- szerokość: 865 mm (+/- 20 mm) 
- głębokość: 430 mm (+/- 20 mm) 
- wysokość: 885 mm (+/- 20 mm) 

TAK, podać    

8.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

9.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

10.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

11.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

12.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

13.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

14.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 



Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 12 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Narzędzia manualne do zabiegów artroskopowych gotowe do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 3kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Zgryzak do zabiegów artroskopowych zagięty 15 stopni do góry. 
Średnica osłony 2,75mm lub 3,4 mm szerokość cięcia do wyboru z 
zakresu od  0,7mm do 3,5mm, . Narzędzie z portem i kaniuka po 
długości sztancy do przepłukania po zabiegu – 3 szt. 

TAK, podać 
   

2.  Zgryzak do zabiegów artroskopowych zagięty 30 stopni w lewo. 
Średnica osłony 2,75mm lub 3,4 mm szerokość cięcia do wyboru z 
zakresu od  0,7mm do 3,5mm, . Narzędzie z portem i kaniuka po 
długości sztancy do przepłukania po zabiegu – 3 szt. 

TAK, podać 

  

 

3.  Zgryzak do zabiegów artroskopowych zagięty 30 stopni w prawo. 
Średnica osłony 2,75mm lub 3,4 mm szerokość cięcia do wyboru z 
zakresu od  0,7mm do 3,5mm, . Narzędzie z portem i kaniuka po 
długości sztancy do przepłukania po zabiegu – 3 szt. 

TAK, podać    

4.  Chwytak artroskopowy z blokadą i zębem. . Średnica osłony 2,75mm 
lub 3,4 mm . Narzędzie z portem i kaniuka po długości sztancy do 
przepłukania po zabiegu – 3 szt. 

TAK, podać    

5.  Haczyk artroskopowy mały i duży – 6 szt. TAK, podać    

6.  Nabijak do chrząstki zagięty do wyboru 20, 35, 40 stopni z metalowa 
rękojeścią, zakończony plastikiem do amortyzacji uderzeń. 
Końcówka nabijaka z zaznaczeniem głębokości wbicia – 2 szt. 

TAK / NIE  Dostępność w 3 kątach 
- 0 punkt 

Powyżej 3 kątów - 2 
punkty 

 

7.  Łyżeczka otwarta, cześć robocza z obydwu stron. Średnica łyżeczki 
3,4mm. Część robocza o długości 220 mm z metalową rękojeścią – 
2 szt. 

TAK, podać    

8.  Popychacz do węzłów – 3szt. TAK, podać    

9.  Wysnuwacz do nitki z otwartym oczkiem. Średnica osłony 2,75mm 
lub 3,4mm. Narzędzie z portem i kaniuka po długości sztancy do 
przepłukania po zabiegu – 3  szt. 

TAK, podać    

10.  Rynna do zmiany narzędzi – 3szt. TAK, podać    

11.  Korek do zatkania kanału przy zabiegach artroskopowych. Korek do 
kanału od 8 do 12 mm – 3 szt. 

TAK, podać 
   

12.  Narzędzie manualne do szycia łąkotki w kolanie metodą all inside. 
Narzędzie ze szczęką podającą i odbierającą nić za pomocą zapadki 
– 1 szt. 

TAK, podać    

13.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

14.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    



15.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

16.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

17.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

18.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

19.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 13 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw do mikroartroskopii diagnostycznej gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  
Sterownik nano kamery z monitorem, sprzęt klasy medycznej TAK    

2.  Konsola kamery oraz archiwizatora medycznego połączona w 
jednej obudowie typu 2 w 1 TAK  

  

 STEROWNIK KAMERY: - 1 szt. 
3.  

Technologia: LED (zimne źródło światła) 
TAK, podać 

 
  

4.  

Wyjście wideo: HDMI 
TAK, podać 

 
  

5.  Bateria starczająca na 100 godzin pracy bez potrzeby 
ładowania 

TAK, podać 
 

  

6.  

Wbudowany dotykowy monitor nim.13” 

TAK, podać 

 

Przekątna monitora 13” 
- 1 pkt 

Przekątna monitora 
większa niż  13” - 2 pkt 

 

7.  

Wbudowane gniazdo USB i internetowe 
TAK, podać 

 
  

8.  

Wbudowany mikrofon 
TAK, podać 

 
  

9.  

Wbudowany ruter Wi-Fi 
TAK, podać 

 
  

10.  
Wbudowana pamięć na 600 zdjęć, 60 min filmy i 1500 minut 
audio 

TAK, podać 

 

600 zdjęć – 0pkt 
Powyżej 600 zdjęć – 

2pkt 

 

 Set: Głowica kamery z wbudowaną optyką oraz oprzyrządowaniem: -  2szt. 
11.  Set składający się z: Głowicy z przewodem oraz wbudowaną 

optyką, dwie kaniule, trokar, obturator, dwa kraniki 

TAK, podać 
 

  

12.  

Waga głowicy  max 180 gram 

TAK, podać 

 

Waga głowicy  180 gram 
– 0 pkt 

Waga głowicy  mniejsza 
niż 180 gram – 2 pkt 

 

13.  

Wbudowane dwa przyciski do sterowania funkcjami 
TAK, podać 

 
  

14.  

Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS 
TAK, podać 

 
  

15.  

Rozdzielczość 400 x 400 Pixeli 
TAK, podać 

 
  

16.  

Kąt patrzenia 120 stopni 
TAK, podać 

 
  



17.  

Średnica optyki 1,9 mm, oraz 2,2 z kaniulą 
TAK, podać 

 
  

18.  

Liczba klatek: 30 klatek na sekundę 
TAK, podać 

 
  

 Haczyk artroskopowy -  2szt. 
19.  Sterylny wysuwany haczyk artroskopowy TAK    

20.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

21.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

22.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

23.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

24.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

25.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

26.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 14 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Narzędzia do zabiegów histeroskopowych (optyka histeroskopowa, płaszcz do histeroskopii) z wyposażeniem gotowe do użycia fabrycznie nowe rok produkcji 
2019 lub 2020 – 1kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Optyka histeroskopowa HD, długość 302 mm, średnica 2,9 mm, kąt 
patrzenia 30°, szafirowe okienko, zamek typu Storz, autoklawowalna, 
kompatybilna z poz. 3 

TAK, podać 
   

2.  Płaszcz do histeroskopii małoinwazyjny, owalny. Przystosowany do 
optyki histeroskopowej 2,7 mm – 2,9 mm. Składany na przycisk, dwa 
płaszcze – wewnętrzny posiada dwa kanały- na optykę 
histeroskopową ø 2,7-2,9mm i narzędzie histeroskopowe. 
Zewnętrzny płaszcz – w kształcie owalnym. Średnica zewnętrznego 
płaszcza 5,0 mm, długość elementu roboczego 192 mm. Jeden port 
narzędziowy 5Fr. Zamek typu Storz, stało przepływowy – dwa kraniki 
obrotowe, autoklawowalny 

TAK, podać 

  

 

3.  Światłowód średnica 3,5 mm, długość 2,3 m, wzmacniany na całej 
długości metalowym oplotem, po stronie optyki Storz kompatybily ze 
źródłem światła Wolf, Ref. 516 3001 

TAK, podać 
 

  

4.  Nożyczki histeroskopowe, ostre obie bransze, półsztywne, średnica 
5Fr, długość robocza 400mm, ergonomiczna rękojeść, 
autoklawowalne 134°C 

TAK, podać    

5.  Nożyczki histeroskopowe, tępe obie bransze, półsztywne, średnica 
5Fr, długość robocza 400mm, ergonomiczna rękojeść, 
autoklawowalne 134°C 

TAK, podać    

6.  Kleszczyki histeroskopowe biopsyjne łyżeczkowe, półsztywne, 
średnica 5Fr, długość robocza 400mm, ergonomiczna rękojeść, 
autoklawowalne 134°C 

TAK, podać    

7.  Kleszczyki histeroskopowe typu Aligator do chwycenia tkanek, 
półsztywne średnica 5Fr, długość robocza 400mm, ergonomiczna 
rękojeść, autoklawowalne 134°C 

TAK, podać    

8.  Uszczelki do portów narzędziowych histeroskopowych, 
autoklawowalne 134°C  – 1 op. - 10 sztuk. 

TAK, podać    

9.  Pojemnik do sterylizacji optyk histeroskopowych przystosowany do 2 
optyk. Wykonany z anodowanego aluminium, zamki ze stali 
nierdzewnej, Silikonowe pozycjonery podpierające optyki w pokrywie 
(4 szt) i w wannie (5 szt), autoklawowalny 

TAK, podać    



10.  Pojemnik sterylizacyjny - wanna 3/4 o wymiarach zewnętrznych 485 
x 272 x 100 mm. Pokrywa pojemnika z bezobsługowym filtrem typu 
BIOSTOP- labiryntowy. Tabliczka identyfikacyjna metalowa, kolorowa. 

TAK, podać    

11.  Kosz druciany z uchwytami pod kątem 90° wymiary 405 x 250 x 50 
mm. 

TAK, podać 
  

 

12.  Silikonowa mata szara 480 x 250 mm. TAK, podać    

13.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

14.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

15.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

16.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

17.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

18.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

19.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 15 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi LAPAROTOMIA DUŻA gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. Dopuszcza się tolerancję długości narzędzia +/- 
5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE / 

Ilość 

parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 
długość 160 mm 

4 
 

 
 

2.  Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 
długość 250 mm 

2 
 

 
 

3.  Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  
szerokość pyszczka 2,8mm prosta dł.150mm 

4 
 

 
 

4.  Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  
szerokość pyszczka 2,8mm prosta dl 200mm 

2 
 

 
 

5.  Pinceta anatomiczna standard prosta długość 300 mm 4    

6.  Pinceta chirurgiczna prosta izolowana 1/2 ząbki długość 200 mm 2    

7.  Pinceta anatomiczna prosta izolowana długość 200 mm 2    

8.  Hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 121x50 długość 250 mm 2    

9.  Hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 180x50 długość 260 mm 2    

10.  Hak operacyjny typ fritsch 34x50 mm figura 2 długość 235 mm 2    

11.  Imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 205 mm 
część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 
0,5 mm 

4 
 

 
 

12.  Imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 265 mm 
część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 
0,5 mm 

4 
 

 
 

13.  Nożyczki  preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm 
ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 

2 
 

 
 

14.  Nożyczki  preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm 
ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 

2 
 

 
 

15.  Nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ nelson metzenbaum długość 
260 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 

2 
 

 
 

16.  Nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tępe 
utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha 

2 
 

 
 

17.  Nożyczki preparacyjne typ mayo- stille odgięte długość 140 mm 
ostrza tępo tępe  

2 
 

 
 

18.  Kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 
mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 
ząbka 1,75 mm 

2 
 

 
 

19.  Kleszczyki do opatrunków odgięte typ foersterballenger  długość 245 
mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 
ząbka 1,75 mm 

2 
 

 
 

20.  Kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne odgięte długość 210 
mm figura 1  

2 
 

 
 



21.  Kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer odgięte długość 
220mm figura 2 skok ząbków 0,7 m 

2 
 

 
 

22.  Ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm 6    

23.  Zacisk jelitowy typ kocher atraumatyczny odgięty długość 250 mm 
bardzo miękki i elastyczny 

4 
 

 
 

24.  Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste długość 240 mm 
skok ząbków 0,9 mm 

8 
 

 
 

25.  Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 240 mm 
skok ząbków 0,9 mm 

8 
 

 
 

26.  Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 200 mm 
skok ząbków 0,9 mm 

8 
 

 
 

27.  Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 160 mm 
skok ząbków 0,9 mm 

10 
 

 
 

28.  Zacisk arterii coller zakrz.160mm 10    

29.  Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste długość 200 mm 
skok ząbków 0,9 mm 

10 
 

 
 

30.  Uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 4    

31.  Uchwyt skalpela nr 4 długość 215 mm l trzonek długi 2    

32.  Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm 2    

33.  Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner odgięte długość 185 mm 
końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  

8 
 

 
 

34.  Kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte długość 205 mm 
końcówka robocza 1x2 ząbki  

12 
 

 
 

35.  Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 240 mm 
końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm  

4 
 

 
 

36.  Kleszczyki naczyniowe typ kocher – ochsner proste długość 185 mm 
końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  

8 
 

 
 

37.  Hak operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość150 mm 
zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm i 
28x16mm oraz 20x16mm i 24x16 mm 

2 
 

 
 

38.  Hak operacyjny brzuszny typ kocher 80x42 długość 250 mm 4    

39.  Kleszczyki jelitowe atraumatyczne typ allis długość 155 mm proste 
szerokość pyszczka 6,2 mm 

8 
 

 
 

40.  Naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 1 litr wymiary 
15,1(góra)x10(dół)x7,3(wysokość) cm. 

2 
 

 
 

41.  Stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem 4    

42.  Kleszczyki do opatrunków proste typ sims-maier  długość 280 mm z 
zamkiem 

4 
 

 
 

43.  Hak brzuszny typ balfour z regulowanym położeniem łyżki środkowej 
wysokość 200 mm szerokość 170 mm rozwarcie 155 mm łyżka 
środkowa wymiary 47x80 mm łyżki boczne 60 mm głębokość,łyżki 
boczne o branżach perforowanych prawa stała lewa ruchoma 

2 

 

 

 

44.  Kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 
oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  540x253x106mm  +/- 
5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.  

3 
 

 
 

45.  Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze 
stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  
katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 
po obu stronach kontenera. 

3 

 

 

 



46.  Pokrywa srebrna o wymiarach 588x281x36  do wanny kontenera  
wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 
minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 
uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. 

3 

 

 

 

47.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-
20 miejsc w wybranym kolorze 

10 
 

 
 

48.  Mata silikonowa o wymiarach 536mm x 250 mm 3    

49.  Wkład do kosza o wymiarach 196 x 252 x 34 2    

50.  Kleszczyki preparacyjne typ wikstroem odgięte długość 205 mm skok 
ząbków 0,9 m 

2 
 

 
 

51.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 
instrumentarium w zależności od potrzeby 

 
 

 
 

52.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

53.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

54.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

55.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

56.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

57.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 15 poz. 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi LAPAROTOMIA MAŁA gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. Dopuszcza się tolerancję długości narzędzia +/- 
5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE / 

Ilość 

parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  kleszczyki naczyniowe typ kocher – ochsner odgięte długość 185 

mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  
8    

2.  kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 160 mm 

skok ząbków 0,9 mm 
4 

  
 

3.  kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 240 mm 

skok ząbków 0,9 mm 
2    

4.  kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne odgięte długość 210 

mm figura 1  
2    

5.  imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 205 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

4 
   

6.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 160 mm 
4    

7.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 250 mm 2    

8.  pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  

szerokość pyszczka 2,8mm prosta dł.150mm 
2    

9.  pinceta chirurgiczna prosta izolowana 1/2 ząbki długość 200 mm 2    

10.  kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 

mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 

ząbka 1,75 mm 

4 
   

11.  nożyczki preparacyjne typ mayo- stille odgięte długość 140 mm 

ostrza tępo tępe  
2 

  
 

12.  nożyczki  preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm 

ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2    



13.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ lexer długość 165 mm ostrza 

tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2    

14.  hak operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość150 mm 

zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm i 

28x16mm oraz 20x16mm i 24x16 mm 

2 
   

15.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 2    

16.  uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm 2    

17.  kleszczyki do opatrunków proste typ sims – maier  długość 280 mm z 

zamkiem 
2    

18.  hak operacyjny typ richardson 37x27 mm długość 240 mm 2    

19.  kleszczyki naczyniowe typ kocher – ochsner proste długość 185 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  
8 

   

20.  kleszczyki jelitowe atraumatyczne typ allis długość 155 mm proste 

szerokość pyszczka 6,2 mm 
4 

   

21.  kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 200 mm 

skok ząbków 0,9 mm 
4 

   

22.  ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm 4    

23.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  406x253x106mm +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.   

2 

   

24.  mata silikonowa o wymiarach  402mm x 250 mm 2    

25.  wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

2 

   

26.  pokrywa srebrna o wymiarach 465x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. 

2 

   

27.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
8 

   



28.  nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tępe 

utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha 
2 

   

29.  stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem 2    

30.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 

instrumentarium w zależności od potrzeby 
TAK 

   

31.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

32.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

33.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

34.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

35.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

36.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 15 poz. 3 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi ZESTAW DOLNY gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. Dopuszcza się tolerancję długości narzędzia +/- 5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE / 

Ilość 

parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  wziernik ginekologiczny dwułyżkowy typ kallmorgen wielkość łyżek 

95x39 mm długość 200 mm 
2    

2.  kulociąg typ schroder długość. 250 mm 10"  prosty model standard 

jednozębny  
4 

  
 

3.  kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione skok ząbków 0,7 mm dł. 

140 mm 
20    

4.  kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste długość 200 mm 

skok ząbków 0,9 mm 
4    

5.  kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner odgięte długość 160 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  
8    

6.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 160 mm 
4    

7.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm 4    

8.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 250 mm 2    

9.  nożyczki preparacyjne typ mayo - stille odgięte długość 140 mm 

ostrza tępo tępe  
2    

10.  nożyczki  preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm 

ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2    

11.  nożyczki  preparacyjne  odgięte typ metzenbaum długość 145 mm 

ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2 

  
 

12.  kleszczyki jelitowe typ allis długość 155 mm proste 5x6 ząbków  4    

13.  stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem 2    

14.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 2    



15.  uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm 2    

16.  kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 

mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 

ząbka 1,75 mm 

2 
   

17.  kleszczyki do opatrunków proste typ sims – maier  długość 280 mm z 

zamkiem 
2    

18.  imadło chirurgiczne typ heaney z zapadką długość 200 mm część 

robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 

mm zakrzywione, ramiona proste 

2 

   

19.  imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 205 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

2 

   

20.  sonda ginekologiczna typ sims z podziałką zakrzywiona sztywna 

średnica główki 4 mm dł. 330 mm  
2 

   

21.  ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm 2    

22.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  4065x253x106mm  +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.  

2 

   

23.  mata silikonowa o wymiarach  402mm x 250 mm 2    

24.  wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

2 

   

25.  pokrywa srebrna o wymiarach 465x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. 

2 

   

26.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
8 

   

27.  nożyczki do ligatury odgięte długość 145 mm ostrza tępo tępe 

utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2 

   



28.  kleszczyki naczyniowe typ kocher proste długość 130 mm końcówka 

robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  
20 

   

29.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 

instrumentarium w zależności od potrzeby 
 

   

30.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

31.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

32.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

33.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

34.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

35.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 15 poz. 4 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi RĘKA I PRZEDRAMIĘ gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. Dopuszcza się tolerancję długości narzędzia +/- 
5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE / 

Ilość 

parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 

mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 

ząbka 1,75 mm 

4 
   

2.  zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 55 stopni długość 135 mm 

rozstaw szczęk 16,5 mm 
4 

  
 

3.  stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem 4    

4.  uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm 2    

5.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 2    

6.  nożyczki chirurgiczne typ mayo odgięte super cut dł. 140 mm 5 1/2'' 

końce tępe 
2    

7.  nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 140 mm ostrza tępo 

tępe 
2    

8.  nożyczki  preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum 

długość 145 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote 

ucha 

2 
   

9.  nożyczki  preparacyjne odgięte typ jameson długość 150 mm  2    

10.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ metzenbaum długość 180 mm 

ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2    

11.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 145 mm 
4 

  
 

12.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm 2    

13.  pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  

szerokość pyszczka 1,5mm prosta dł.150mm 
2    



14.  pinceta anatomiczna  rozszczepiająca odgięta  długość 145 mm 

delikatna ząbkowana 
2    

15.  pinceta chirurgiczna średnio szeroka odgięta końcówka robocza 1/2 

ząbki długość 145 mm 
2    

16.  pinceta chirurgiczna prosta typ semken końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 125 mm delikatna 
2    

17.  kleszczyki naczyniowe typ crile odgięte długość 160 mm delikatne 

skok ząbków 0,7 mm 
8    

18.  kleszczyki naczyniowe typ leriche odgięte długość 150 mm delikatne 

skok ząbków 0,6 mm 
4 

   

19.  kleszczyki naczyniowe typ micro halsted odgięte długość 125 mm 

delikatne skok ząbków 0,5 mm 
8 

   

20.  kleszczyki naczyniowe typ lariche odgięte długość 150 mm delikatne 

skok ząbków 0,6 mm końcówki robocze 1x2 ząbki 
4 

   

21.  kleszczyki naczyniowe typ crile odgięte długość 160 mm delikatne 

skok ząbków 0,9 mm końcówki robocze 1x2 ząbki 
4 

   

22.  kleszczyki preparacyjne typ overholt – geissendoerfer odgięte 

długość 210mm figura 1 skok ząbków 0,7 m 
2 

   

23.  łyżeczka kostna dwustronna typ jakobson dł. 140 mm główki owalne 

szerokość 4,4 mm i 4,6 mm 
2 

   

24.  raszpla dwustr. wlk.7+ 8,36/44z. 2    

25.  raspator zakrzywiona prost.ostrze 6,0mm 2    

26.  łyżeczka kostna typ volkmann fig. 1 główka owalna szerokość 6,8 

mm dł. 170 mm 
2 

   

27.  podważka – skrobaczka typ freer , dwustronna ostro/tępa dł. 185 

mm. 
2 

   

28.  łyżeczka kostna dwustronna typ williger dł. 145 mm główki owalne 

szerokość 2 mm i 3 mm 
2 

   

29.  skrobaczka kostna typ lambotte  szerokość ostrza 15 mm dł. 205 

mm 
2 

   



30.  sonda pusta w środku długość 130 mm prosta 2    

31.  haczyk powiek.desmarres 12x16mm 140mm 2    

32.  haczyk siodełkowy typ desmarres, 9x9  mm, dł 140mm 2    

33.  hak operacyjny typ ragnell dwustronny długość 150 mm 5x3/14x6,3 

mm 
2 

   

34.  haczyk operacyjny delikatny dwuzębny ostry 5,0x4,2mm długość 165 

mm 
2 

   

35.  haczyk operacyjny delikatny trójzębny ostry 5,0x7,0mm długość 165 

mm 
4 

   

36.  hak operacyjny typ langenbeck-green 6x24 mm długość 160 mm 4    

37.  rozwieracz typ weitlaner półostry 2x3 zęby długość 110 mm 2    

38.  rozwieracz typ weitlaner tępy 3x4 zęby długość 130 mm 2    

39.  rozwieracz typ adson baby z przegubem długość 140 mm 2    

40.  imadło chirurgiczne typ halsey z zapadką długość 130 mm część 

robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 

mm 

2 

   

41.  imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 185 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

2 

   

42.  imadło mikro uchw. płaski z zamkiem  145mm 2    

43.  aluminiowa ręka dla dorosłych 2    

44.  kleszcze do trzymania kości  o wymiarach szczeki 3/3 mm dł 145mm 2    

45.  kleszcze do trzymania kości  o wymiarach szczeki 3,5/10,5mm dł 

240mm 
2 

   

46.  kleszczyki do repozycji palców dł 135mm 2    

47.  kleszczyki repozycyjne typ meyer z prowadnicą wiertła dł 205mm 

średnica 2mm zagięte 
2 

   



48.  odgryzacz kostny typ bohler lekko zakrzywiony szerokość ostrza 3 

mm dł. 155 mm. 
2 

   

49.  odgryzacz kostny typ luer-friedmann lekko zakrzywiony szerokość 

ostrza 3 mm dł. 145 mm. 
2 

   

50.  kościotom ruskin – liston zakrzywiony 2    

51.  osteotom typ lambotte szerokość 10 mm dł. 125 mm 2    

52.  osteotom typ lambotte szerokość 8 mm dł. 125 mm 2    

53.  osteotom lexer-mini szer.12mm 180mm 2    

54.  osteotom typ lambotte dł. 125 mm szerokość 4 mm 2    

55.  młotek typu cottle, 300g, głow.-śr.30mm,190mm 2    

56.  dłuto kostne rowkowe typ partsch dł. 140 mm szerokość 3 mm 2    

57.  dłuto kostne rowkowe typ partsch dł. 140 mm szerokość 4 mm 2    

58.  kleszcze do cięcia drutu twardego czołowe dł. 165 mm ostrza z 

wkładką z twardego metalu maksymalna średnica przecinanaego 

drutu twardego  2,5 mm oraz miekkiego 3,5 mm końce ramion 

złocone 

2 

   

59.  kleszcz.do usuwania drutu wierc.180mm 2    

60.  kleszcz.do usuwania drutu ortopedycznego dł. 145 mm 2    

61.  dźwignia kostna szer.6,0mm 150mm 4    

62.  dźwignia kostna szer.2,8mm 140mm 4    

63.  hak operacyjny typ langenbeck 33x14 mm przekrój owalny długość 

210 mm 
4 

   

64.  uchwyt t dł. 150 z opr. trójsz. do śr. 6,5mm 4    

65.  zgłębnik rowkowy typ payer dł. 220 mm 8 3/4'' mm prosty szerokość 

7 mm  
2 

   

66.  instrument do wiązania węzłów w głębokiej przestrzeni długość 230 

mm 
2 

   



67.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  406x253x106mm +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.   

2 

   

68.  wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

2 

   

69.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
8 

   

70.  wkład do kosza o wymiarach 196 x 252 x 34 2    

71.  silikonowa mata peczkowata wielkosc 3/4 2    

72.  passer do ścięgien bunnel 230mm 2    

73.  pokrywa srebrna o wymiarach 465x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. 

2 

   

74.  wbijak/wybijak gwoździ rdzen. okrągła śr. 4,0 2    

75.  stripper do ścięgien reill #2 4mm 2    

76.  pobijak dł. 160 mm końcówka średnicy 3 mm gładka rękojeść 

przekrój kołowy moletowana 
2 

   

77.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 

instrumentarium w zależności od potrzeby 
 

   

78.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

79.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

80.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

81.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

82.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    



83.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 15 poz. 5 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi STOPA I STAW SKOKOWY gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. Dopuszcza się tolerancję długości narzędzia +/- 
5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE / 

Ilość 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 

mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 

ząbka 1,75 mm 

4 
   

2.  zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 55 stopni długość 135 mm 

rozstaw szczęk 16,5 mm 
4 

  
 

3.  stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem 4    

4.  uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm 2    

5.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 2    

6.  nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 140 mm ostrza tępo 

tępe 
2    

7.  nożyczki chirurgiczne typ mayo odgięte super cut dł. 140 mm 5 1/2'' 

końce tępe 
2    

8.  nożyczki  preparacyjne odgięte delikatne typ baby – metzenbaum 

długość 145 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote 

ucha 

2 
   

9.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ lexer długość 165 mm ostrza 

tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2    

10.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm 2    

11.  pinceta chirurgiczna prosta izolowana 1/2 ząbki długość 200 mm 2 
   

12.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm 2    

13.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 145 mm 
2    



14.  pinceta chirurgiczna prosta typ semken końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 150 mm delikatna 
2    

15.  kleszczyki naczyniowe typ micro halsted odgięte długość 125 mm 

delikatne skok ząbków 0,5 mm 
4    

16.  kleszczyki naczyniowe typ lariche odgięte długość 150 mm delikatne 

skok ząbków 0,6 mm końcówki robocze 1x2 ząbki 
4    

17.  kleszczyki naczyniowe typ leriche odgięte długość 150 mm delikatne 

skok ząbków 0,6 mm 
4    

18.  kleszczyki naczyniowe typ crile odgięte długość 160 mm delikatne 

skok ząbków 0,7 mm 
4 

   

19.  kleszczyki naczyniowe typ crile odgięte długość 160 mm delikatne 

skok ząbków 0,9 mm końcówki robocze 1x2 ząbki 
4 

   

20.  łyżeczka kostna typ volkmann fig. 1 główka owalna szerokość 6,8 

mm dł. 170 mm 
2 

   

21.  skrobaczka kostna typ lambotte  szerokość ostrza 15 mm dł. 205 

mm 
2 

   

22.  raspator zakrzywiona prost.ostrze 6,0mm 2    

23.  łyżeczka kostna typ volkmann fig. 00 główka owalna szerokość 4,4 

mm dł. 170 mm 
2 

   

24.  kleszczyki preparacyjne do podwiązek typ baby-mixter odgięte 

długość 180 mm skok ząbków 0,5 mm 
2 

   

25.  łyżeczka kostna dwustronna typ jakobson dł. 140 mm główki owalne 

szerokość 4,4 mm i 4,6 mm 
2 

   

26.  podważka – skrobaczka typ freer , dwustronna ostro/tępa dł. 185 

mm. 
2 

   

27.  raszpla dwustr. wlk.7+ 8,36/44z. 2    

28.  haczyk operacyjny delikatny trójzębny ostry 5,0x7,0mm długość 165 

mm 
4 

   

29.  hak operacyjny typ ragnell dwustronny długość 150 mm 5x3/14x6,3 

mm 
4 

   



30.  haczyk operacyjny  do tchawicy delikatny jednozębny ostry długość 

165 mm 
2 

   

31.  hak operacyjny typ volkmann dwuzębny półostry 8,5x8 mm długość 

220 mm 
2 

   

32.  hak operacyjny typ volkmann trójzębny półostry 8,5x13 mm długość 

220 mm 
2 

   

33.  hak operacyjny typ kocher jednozębny ostry długość 205 mm 2    

34.  dłuto kostne rowkowe typ partsch dł. 140 mm szerokość 3 mm 2    

35.  dłuto kostne rowkowe typ partsch dł. 140 mm szerokość 4 mm 2    

36.  osteotom typ stille ostrze cieńkie szerokość 15 mm dł. 205 mm 2    

37.  osteotom typ stille ostrze cieńkie szerokość 10 mm dł. 205 mm 2    

38.  osteotom typ lambotte szerokość 10 mm dł. 125 mm 2    

39.  osteotom typ lambotte szerokość 8 mm dł. 125 mm 2    

40.  młotek typu cottle, 300g, głow.-śr.30mm,190mm 2    

41.  rozciągacz mały rozpiętość 10-40mm 2    

42.  kleszczyki repozycyjne typ meyer z prowadnicą wiertła dł 205mm 

średnica 2mm zagiete 
2 

   

43.  kleszczyki do repozycji palcy dł 135mm 2    

44.  kleszcz.do usuwania drutu wierc.180mm 2    

45.  kleszcz. do usuwania drutu ortopedycznego dł. 145 mm 2    

46.  kościotom ruskin – liston zakrzywiony 2    

47.  dźwignia kostna szer.6,0mm 150mm 4    

48.  dźwignia kostna szer.2,8mm 140mm 4    

49.  odgryzacz kostny typ bohler lekko zakrzywiony szerokość ostrza 3 

mm dł. 155 mm. 
4 

   



50.  odgryzacz kostny typ luer-friedmann lekko zakrzywiony szerokość 

ostrza 3 mm dł. 145 mm. 
2 

   

51.  rozwieracz typ weitlaner półostry 2x3 zęby długość 110 mm 2    

52.  rozwieracz typ adson baby z przegubem długość 140 mm 2    

53.  kleszcze do trzymania kości  o wymiarach szczeki 2,5/7mm dł 

190mm 
2 

   

54.  kleszcze do cięcia drutu twardego czołowe dł. 165 mm ostrza z 

wkładką z twardego metalu maksymalna średnica przecinanego 

drutu twardego  2,5 mm oraz miękkiego 3,5 mm końce ramion 

złocone 

2 

   

55.  imadło chirurgiczne typ de'bekey z zapadką długość 150 mm część 

robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 

mm 

2 

   

56.  imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 185 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

2 

   

57.  sonda oczkowo żłobkowa giętka długość 190 mm 2    

58.  uchwyt t dł.150 z opr.trójsz.do śr.6,5mm 2    

59.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  406x253x106mm +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.  

2 

   

60.  wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

2 

   

61.  pokrywa srebrna o wymiarach 465x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. 

2 

   

62.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
8 

   

63.  wkład do kosza o wymiarach 196 x 252 x 34 2    



64.  silikonowa mata peczkowata wielkość ¾ 2    

65.  stripper do ścięgien reill #2 4mm 2    

66.  passer do ścięgien bunnel 230mm 2    

67.  pobijak dł. 160 mm końcówka średnicy 5 mm gładka rękojeść 

przekrój kołowy moletowana 
2 

   

68.  podważka kostna typ hohmann szerokość łyżki 10 mm dł. 240 mm 2    

69.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 

instrumentarium w zależności od potrzeby 
TAK 

   

70.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

71.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

72.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

73.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

74.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

75.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 15 poz. 6 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi GOLEŃ, UDO, RAMIĘ gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. Dopuszcza się tolerancję długości narzędzia +/- 
5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE / 

Ilość 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 

mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 

ząbka 1,75 mm 

4 
   

2.  zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 55 stopni długość 135 mm 

rozstaw szczęk 16,5 mm 
4 

  
 

3.  stalowa miska nerkowata o dł.250 mm 2    

4.  stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem 4    

5.  uchwyt skalpela nr 3 długość 125mm wyskalowany w centymetrach i 

w inchach 
2    

6.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 2    

7.  uchwyt skalpela nr 4 długość 215 mm l trzonek długi 2    

8.  nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo 

tępe 
2    

9.  nożyczki  preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm 

ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2    

10.  nożyczki  preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm 

ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
4    

11.  nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm 2 
   

12.  nożyczki  preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum 

długość 145 mm ostrza  tępe utwardzone z twardą wkładką złote 

ucha 

2 
   

13.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm 2    



14.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 145 mm 
4    

15.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 200 mm 
2    

16.  pinceta chirurgiczna  prosta końcówka robocza 3/4 ząbki długość 

200 mm 
2    

17.  pinceta chirurgiczna prosta izolowana 1/2 ząbki długość 200 mm 2    

18.  pinceta atraumatyczna ząbkowanie debakey prosta izolowana 

długość 200 mm długość szczęki 2 mm 
2 

   

19.  kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 200 mm 

skok ząbków 0,9 mm 
4 

   

20.  kleszczyki naczyniowe typ crile odgięte długość 160 mm delikatne 

skok ząbków 0,7 mm 
8 

   

21.  kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 160 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  
8 

   

22.  kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 200 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm  
4 

   

23.  kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner odgięte długość 185 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  
8 

   

24.  kleszczyki preparacyjne typ overholt – geissendoerfer odgięte 

długość 225mm figura 3  
2 

   

25.  kleszczyki naczyniowe typ bengolea odgięte długość 245 mm końce 

robocze 1x2 ząbki skok ząbków 0,5mm 
2 

   

26.  kleszczyki preparacyjne typ wikstroem odgięte długość 205 mm skok 

ząbków 0,9 m 
2 

   

27.  sonda oczkowo żłobkowa giętka długość 190 mm 2    

28.  łyżeczka kostna typ volkmann figura 000 główka owalna szerokość 

3,6 mm dł. 170 mm 
2 

   

29.  łyżeczka kostna typ volkmann fig. 1 główka owalna szerokość 6,8 

mm dł. 170 mm 
2 

   



30.  łyżeczka kostna typ volkmann dł. 170 mm figura 4 główka owalna 

szerokość 11,5 mm 
2 

   

31.  osteotom typ stille ostrze cienkie szerokość 10 mm dł. 205 mm 2    

32.  osteotom typ stille ostrze cieńkie szerokość 15 mm dł. 205 mm 2    

33.  osteotom typ stille ostrze cienkie szerokość 25 mm dł. 205 mm 2    

34.  dłuto kostne rowkowe typ stille szerokość 10 mm dł. 205 mm 2    

35.  dłuto rowkowe typ stille , szer. 20mm , dł.205mm 2    

36.  młot.bergmann 245gr.głow.-śr.30mm 235mm 2    

37.  młotek typ ombredanne waga 520 g, średnica głowicy40 mm dł. 240 

mm. 
2 

   

38.  pobijak dł. 200 mm 8" główka średnicy 116 mm z nacięciami 

krzyżowymi podziałka 0,5 mm rękojeść z tworzywa  
2 

   

39.  pobijak kostny średnica główki 12 mm dł. 200 mm 2    

40.  pobijak kostny typ caspar średnica główki 8 mm dł. 200 mm 2    

41.  raszpla dwustronna  wlk.3+ 4,16/20z. 2    

42.  skrobaczka kostna typ lambotte  szerokość ostrza 15 mm dł. 205 

mm 
2 

   

43.  skrobaczka kostna typ lambotte  szerokość ostrza 20 mm dł. 205 

mm 
2 

   

44.  raspator zakrzywiona prost.ostrze 13,0mm 2    

45.  kleszcze kostne typ semb dł. 195 mm szczęki ząbkowane szerokość 

8 mm ramiona z zapadką i dwoma sprężynkami 
2 

   

46.  kleszcze do trzymania kości typ lane dł 320 mm z zapadką 

szerokość szczeki 13 mm 
2 

   

47.  kleszcze do trzymania kości  o wymiarach szczeki 3,5/11mm dł 

260mm 
2 

   



48.  kleszcze do trzymania kości  szczęki dwuzębne ramiona z śrubą 

ustalającą dł. 185 mm 
2 

   

49.  kleszcze do chrząstek typ bricher-ganske zakrzywione dł. 200 mm 4    

50.  szczypce kostne typguleke,zakrzywione dł 205mm 2    

51.  ogryzacz kostny typ beyer dł. 180 mm 7" szczęki odgięte z 

przekładnią szerokość 3 mm długość 15 mm z dwoma sprężynkami 

rozwierającymi 

2 

   

52.  ogryzacz kostny typ luer – stille dł. 210 mm 8 1/4" szczęki odgięte z 

przekładnią szerokość 8 mm długość 17 mm z dwoma sprężynkami 

rozwierającymi 

2 

   

53.  kościotom listona zakrzyw.200mm 2    

54.  kleszcze do trzymania drutu dł. 175 mm 7" szczęki z ząbkami 

krzyżowymi   
2 

   

55.  kleszcz.do usuwania drutu wierc.180mm 2    

56.  kleszcze do cięcia drutu twardego czołowe dł. 165 mm ostrza z 

wkładką z twardego metalu maksymalna średnica przecinanego 

drutu twardego  2,5 mm oraz miękkiego 3,5 mm końce ramion 

złocone 

2 

   

57.  hak operacyjny typ israel pięciozębny tępy 39x40 mm długość 255 

mm 
4 

   

58.  hak tkanki miękkiej  typ  obwegeser 42x11 215mm 4    

59.  hak operacyjny typ kocher – langenbeck 70x14 mm przekrój 

prostokątny długość 215 mm 
4 

   

60.  hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm 

długość 220 mm 
4 

   

61.  hak operacyjny typ kocher jednozębny tępy długość 220 mm 2    

62.  hak operacyjny typ kocher jednozębny ostry długość 220 mm 2    

63.  cloward rozpier. rany modyf. 250mm  kpl. 2    

64.  cloward blaszka rozszerz. ostry 40x16mm 2    



65.  cloward blaszka rozszerz. tępa 40x16mm 2    

66.  cloward blaszka rozszerz. ostry 50x16mm 2    

67.  cloward blaszka rozszerz. tępa 50x16mm 2    

68.  cloward blaszka rozszerz. ostry 60x16mm 2    

69.  cloward blaszka rozszerz. tępa 60x16mm 2    

70.  retraktor inge do laminektomii 275mm 2    

71.  dźwign.kostna lange - hohmann modyf. roz. 1 4    

72.  podważka kostna szer. łyżki 17 mm dł. 240 mm 4    

73.  imadło chirurgiczne typ hegar z zapadką długość 205 mm część 

robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 

mm 

4 

   

74.  imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 185 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

2 

   

75.  dłuto kostne rowkowe typ partsch dł. 170 mm szerokość 3 mm 2    

76.  dłuto kostne rowkowe typ partsch szerokość 5 mm dł. 170 mm 2    

77.  prowadzenie druta wyg. boczna 225mm 2    

78.  igła do podwiązek typ deschamps długość 280 mm koniec tępy 

wygięty odgięta w lewo 
2 

   

79.  igła do podwiązek typ deschamps długość 280 mm koniec tępy 

wygięty odgięta w prawo 
2 

   

80.  zacisk kostny lowman – gerster 210mm 2    

81.  zacisk kostny lowman – hoglund 2    

82.  sam pręt do wyciagu gerster 2    

83.  napinacz drutu typ loute dł. 220 mm 2    



84.  kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte długość 240 mm skok 

ząbków 1,25 mm 
8 

   

85.  retraktor beckmann-eaton do laminektomii 7x7 ostry 323mm 2    

86.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  540x253x106mm  +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.  

2 

   

87.  wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

2 

   

88.  pokrywa srebrna o wymiarach 588x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. 

2 

   

89.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
8 

   

90.  mata silikonowa o wymiarach 536mm x 250 mm 2    

91.  wkład do kosza o wymiarach 196 x 252 x 34 2    

92.  pobijak kostny typ caspar średnica główki 8 mm dł. 200 mm 2    

93.  wbijak/wybijak gwoździ rdzen. okrągła śr. 4,0 2    

94.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 

instrumentarium w zależności od potrzeby 
TAK 

   

95.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

96.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

97.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

98.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

99.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    



100.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 15 poz. 7 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi DO SZYCIA gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. Dopuszcza się tolerancję długości narzędzia +/- 5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE / 

 Ilość 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 

mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 

ząbka 1,75 mm 

4 
   

2.  zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 55 stopni długość 135 mm 

rozstaw szczęk 16,5 mm 
4 

  
 

3.  stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem 4    

4.  uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm 2    

5.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 2    

6.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm 2    

7.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 145 mm 
4    

8.  pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  

szerokość pyszczka 2mm dł. 150 mm 
2    

9.  pinceta chirurgiczna prosta izolowana 1/2 ząbki długość 200 mm 2    

10.  nożyczki  preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum 

długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote 

ucha 

2 
   

11.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ lexer długość 165 mm ostrza 

tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2 

  
 

12.  nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 140 mm ostrza tępo 

tępe 
2    

13.  nożyczki chirurgiczne typ mayo odgięte super cut dł. 140 mm 5 1/2'' 

końce tępe 
2    



14.  kleszczyki naczyniowe typ crile odgięte długość 160 mm delikatne 

skok ząbków 0,7 mm 
8    

15.  kleszczyki naczyniowe typ leriche odgięte długość 150 mm delikatne 

skok ząbków 0,6 mm 
4    

16.  kleszczyki naczyniowe typ micro halsted odgięte długość 125 mm 

delikatne skok ząbków 0,5 mm 
4    

17.  kleszczyki naczyniowe typ lariche odgięte długość 150 mm delikatne 

skok ząbków 0,6 mm końcówki robocze 1x2 ząbki 
4    

18.  kleszczyki naczyniowe typ crile odgięte długość 160 mm delikatne 

skok ząbków 0,9 mm końcówki robocze 1x2 ząbki 
4 

   

19.  kleszczyki preparacyjne do podwiązek typ baby – mixter odgięte 

długość 180 mm skok ząbków 0,5 mm 
2 

   

20.  łyżeczka kostna dwustronna typ jakobson dł. 140 mm główki owalne 

szerokość 4,4 mm i 4,6 mm 
2 

   

21.  skrobaczka kostna typ lambotte  szerokość ostrza 10 mm dł. 205 

mm 
2 

   

22.  hak operacyjny typ volkmann dwuzębny półostry 8,5x8 mm długość 

220 mm 
2 

   

23.  hak operacyjny typ volkmann trójzębny półostry 8,5x13 mm długość 

220 mm 
4 

   

24.  hak operacyjny typ langenbeck 40x10 mm przekrój owalny długość 

210 mm 
4 

   

25.  młotek typu cottle, 300g, głow.-śr.30mm,190mm 2    

26.  rozwieracz typ adson – baby zakrzywiony 3x4 ząbki ostry 140 mm 2    

27.  imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 185 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

2 

   

28.  imadło chirurgiczne typ de'bekey z zapadką długość 150 mm część 

robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 

mm 

2 

   



29.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  243x253x106mm  +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. 

2 

   

30.  pokrywa srebrna o wymiarach 298x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. 

2 

   

31.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
8 

   

32.  mata silikonowa 248x237mm perforowana jeżyk 2    

33.  wanna do kontenera o wymiarach 300x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

2 

   

34.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 

instrumentarium w zależności od potrzeby 
 

   

35.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

36.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

37.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

38.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

39.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

40.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 



GRUPA – 15 poz. 8 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi BIODRO gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. Dopuszcza się tolerancję długości narzędzia +/- 5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE /  

Ilość 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 

mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 

ząbka 1,75 mm 

4 
   

2.  zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 55 stopni długość 135 mm 

rozstaw szczęk 16,5 mm 
4 

  
 

3.  stalowa miska nerkowata o dł.275 mm 2    

4.  stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem 4    

5.  uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm 2    

6.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 2    

7.  uchwyt skalpela nr 4 długość 215 mm l trzonek długi 2    

8.  nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo 

tępe 
2    

9.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ lexer długość 165 mm ostrza 

tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2    

10.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ mayo-lexer długość 165 mm 

ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2    

11.  nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 230 mm ostrza tępo 

tępe 
2 

  
 

12.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 145 mm 
4    

13.  pinceta chirurgiczna prosta izolowana 1/2 ząbki długość 200 mm 2    

14.  pinceta atraumatyczna ząbkowanie debakey prosta izolowana 

długość 200 mm długość szczęki 2 mm 
2    



15.  pinceta chirurgiczna  prosta końcówka robocza 3/4 ząbki długość 

200 mm 
2    

16.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 200 mm 
2    

17.  pinceta chirurgiczna prosta typ stille-barraya końcówka robocza 4/5 

ząbki długość 250 mm  
2    

18.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm 2    

19.  kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte długość 240 mm skok 

ząbków 1,25 mm 
4 

   

20.  kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 200 mm 

skok ząbków 0,9 mm 
8 

   

21.  kleszczyki naczyniowe typ kocher – ochsner odgięte długość 200 

mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm  
8 

   

22.  kleszczyki preparacyjne typ wikstroem odgięte długość 205 mm skok 

ząbków 0,9 m 
2 

   

23.  kleszczyki preparacyjne typ wikstroem odgięte długość 205 mm skok 

ząbków 0,9 m 
2 

   

24.  łyżeczka kostna typ volkmann fig. 1 główka owalna szerokość 6,8 

mm dł. 170 mm 
2 

   

25.  kleszcze kostne luer - stille,dł. 225 mm. 2    

26.  szczypce kostne ruskin-roettgen 240mm 2    

27.  pilnik kostny płasko-wypukły z pustą rekojeścią  szerokość części 

roboczej 13 mm nacięciami krzyżowymi dł. 240 mm. 
2 

   

28.  osteotom lambotte pr.10mm szer 245mm 2    

29.  osteotom typ lambotte , prosty , dł. 245mm , szer.20mm 2    

30.  skrobaczka kostna typ lambotte  szerokość ostrza 20 mm dł. 205 

mm 
2 

   

31.  skrobaczka kostna typ lambotte  szerokość ostrza 15 mm dł. 205 

mm 
2 

   



32.  kleszcze do trzymania kości typ farabeuf dł. 250 mm szczęki proste 

ząbkowane ramiona dwupozycyjne bez zapadki 
2 

   

33.  młotek typ ombredanne waga 520 g, średnica głowicy40 mm dł. 240 

mm. 
2 

   

34.  suwmiarka  z noniusz. zakres pomiarowy do150 mm długość 

całkowita 230 mm 
2 

   

35.  kleszcze do chrząstek typ bricher-ganske zakrzywione dł. 200 mm 4    

36.  hak operacyjny typ kocher jednozębny tępy długość 220 mm 2    

37.  hak operacyjny typ kocher jednozębny ostry długość 220 mm 2    

38.  hak tkanki miękkiej  typ obwegeser 80x16 215mm 4    

39.  hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm 

długość 220 mm 
4 

   

40.  dźwign.kostna schumacher szer.35mm 290mm 2    

41.  podważka kostna typ lange – hohmann modyf. szerokość łyżki 33 

mm dł. 280 mm 
4 

   

42.  dźwignia kostna hohmann dług. wąsk. końcówka 8    

43.  podważka kostna szer. łyżki 17 mm dł. 240 mm 2    

44.  dźwignia kostna szer.40mm 290mm 2    

45.  wiertło do usuwania tego głowka k.udowej 2    

46.  wbijak do protezy/głowky biodrowych 2    

47.  imadło chirurgiczne typ hegar z zapadką długość 205 mm część 

robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 

mm 

4 

   

48.  imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 185 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

2 

   

49.  igła do podwiązek typ deschamps długość 280 mm koniec tępy 

wygięty odgięta w prawo 
2 

   



50.  igła do podwiązek typ deschamps długość 280 mm koniec tępy 

wygięty odgięta w lewo 
2 

   

51.  wiertło perthes kwadrat.215mm 2    

52.  raspator sedillot szer.18,0mm 185mm 2    

53.  dłuto kostne rowkowe typ partsch szerokość 4 mm dł. 170 mm 2    

54.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nózkami , wymiary  540x253x106mm  +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. 

2 

   

55.  wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

2 

   

56.  pokrywa srebrna o wymiarach 588x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.  

2 

   

57.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
8 

   

58.  mata silikonowa o wymiarach 536mm x 250 mm 2    

59.  igła chirurgiczna figura ga2 trójkątna zakrzywiona 1,6 mm długość 60 

mm . 
2 

   

60.  pudełko wewnętrzne na igły wymiary 62x17 mm 2    

61.  wkład do kosza o wymiarach 196 x 252 x 34 2    

62.  kleszczyki naczyniowe typ bengolea odgięte długość 245 mm końce 

robocze 1x2 ząbki skok ząbków 0,5mm 
2 

   

63.  pobijak dł. 200 mm główka średnicy 116 mm z nacięciami 

krzyżowymi podziałka 0,5 mm rękojeść z tworzywa 
2 

   

64.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 

instrumentarium w zależności od potrzeby 
TAK 

   

65.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    



66.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

67.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

68.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

69.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

70.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 15 poz. 9 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi KOLANO gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2kpl. Dopuszcza się tolerancję długości narzędzia +/- 5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE /  

Ilość 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 

mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 

ząbka 1,75 mm 

4 
   

2.  zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 55 stopni długość 135 mm 

rozstaw szczęk 16,5 mm 
8 

  
 

3.  stalowa miska nerkowata o dł.275 mm 2    

4.  stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem 4    

5.  uchwyt skalpela nr 3 długość 125mm wyskalowany w centymetrach i 

w inchach 
2    

6.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ mayo-lexer długość 165 mm 

ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2    

7.  nożyczki preparacyjne odgięte typ mayo długość 170 mm z 

utwardzonymi ostrzami twarda wkładka uszy złocone końce tępo 

tępe 

2 
   

8.  nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo 

tępe 
2    

9.  nożyczki chirurgiczne typ mayo odgięte super cut dł. 170 mm 6 3/4'' 

końce tępe 
2    

10.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm 2    

11.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 145 mm 
4 

  
 

12.  pinceta chirurgiczna  prosta końcówka robocza 2/3 ząbki długość 

145 mm 
2    



13.  pinceta atraumatyczna ząbkowanie debakey prosta izolowana 

długość 200 mm długość szczęki 2 mm 
2    

14.  pinceta chirurgiczna prosta izolowana 1/2 ząbki długość 200 mm 2    

15.  kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 185 mm 

skok ząbków 0,9 mm 
8    

16.  kleszczyki naczyniowe typ kocher – ochsner odgięte długość 185 

mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  
8    

17.  kleszczyki preparacyjne typ wikstroem odgięte długość 205 mm skok 

ząbków 0,9 m 
2    

18.  pilnik kostny płasko-wypukły z pustą rękojeścią  szerokość części 

roboczej 13 mm nacięciami krzyżowymi dł. 240 mm. 
2 

   

19.  łyżeczka kostna typ volkmann fig. 1 główka owalna szerokość 6,8 

mm dł. 170 mm 
4 

   

20.  skrobaczka kostna typ lambotte  szerokość ostrza 15 mm dł. 205 

mm 
2 

   

21.  skrobaczka kostna typ lambotte  szerokość ostrza 20 mm dł. 205 

mm 
2 

   

22.  kleszcze do chrząstek typ bricher-ganske zakrzywione dł. 200 mm 4    

23.  osteotom lambotte pr.10mm szer 245mm 2    

24.  osteotom typ lambotte , prosty , dł. 245mm , szer.20mm 2    

25.  hak operacyjny typ kocher jednozębny ostry długość 220 mm 2    

26.  hak operacyjny typ kocher jednozębny tępy długość 220 mm 2    

27.  hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm 

długość 220 mm 
4 

   

28.  hak operacyjny typ kocher – langenbeck 55x11 mm przekrój 

prostokątny długość 215 mm 
4 

   

29.  młotek typ ombredanne waga 520 g, średnica głowicy40 mm dł. 240 

mm. 
2 

   



30.  pobijak dł. 200 mm łówka średnicy 116 mm z nacięciami krzyżowymi 

podziałka 0,5 mm rękojeść z tworzywa 
2 

   

31.  podważka kostna szerokość łyżki 25 mm dł. 260 mm 2    

32.  podważka kostna szer. łyżki 17 mm dł. 240 mm 4    

33.  dźwign.kostna hohmann dlug.wąsk.końc. 4    

34.  imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 185 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

4 

   

35.  imadło chirurgiczne typ hegar z zapadką długość 205 mm część 

robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 

mm 

2 

   

36.  raspator sedillot szer.18,0mm 185mm 2    

37.  odgryzacz kostny typ ruskin – stille dł. 180 mm 7" szczęki odgięte z 

przekładnią szerokość 4 mm długość 14,5 mm z dwoma 

sprężynkami rozwierającymi 

2 

   

38.  szczypce kostne typguleke,zakrzywione dł 205mm 2    

39.  rozp.d.laminekt.adson półostry 325mm 2    

40.  retraktor inge do laminektomii 275mm 2    

41.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  540x253x106mm  +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. 

2 

   

42.  wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

2 

   

43.  pokrywa srebrna o wymiarach 588x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.  

2 

   

44.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
8 

   



45.  mata silikonowa o wymiarach 536mm x 250 mm 2    

46.  wkład do kosza o wymiarach 196 x 252 x 34 2    

47.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 2    

48.  kleszczyki naczyniowe typ bengolea odgięte długość 245 mm końce 

robocze 1x2 ząbki skok ząbków 0,5mm 
2 

   

49.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 

instrumentarium w zależności od potrzeby 
TAK 

   

50.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

51.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

52.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

53.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

54.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

55.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 15 poz. 10 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi ORTOPEDYCZNYCH DO MIEDNICY gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. Dopuszcza się tolerancję długości 
narzędzia +/- 5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE /  

Ilość 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 

mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 

ząbka 1,75 mm 

2 
   

2.  zacisk opatrunkowy do papieru długość 115 mm odgięty rozstaw 

szczęk 19,5 mm jeden koniec szczęk kielichowaty drugi kulisty 
4 

  
 

3.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 1    

4.  uchwyt skalpela nr 4 długość 215 mm l trzonek długi 1    

5.  nożyczki  preparacyjne  odgięte typ nelson metzenbaum długość 230 

mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
1    

6.  nożyczki  preparacyjne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza 

tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
1    

7.  nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tępe 

utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha 
1    

8.  nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm 1    

9.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 145 mm 
2    

10.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 200 mm 
1    

11.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 250 mm 
2 

  
 

12.  pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  

szerokość pyszczka 2,8mm prosta dl 200mm 
1    



13.  kleszczyki naczyniowe typ crile  odgięte długość 140 mm delikatne 

skok ząbków 0,7 mm 
2    

14.  kleszczyki naczyniowe typ kocher proste długość 140 mm końcówka 

robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  
2    

15.  kleszczyki naczyniowe typ kocher -ochsner proste długość 240 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm  
2    

16.  kleszczyki preparacyjne typ mixter odgięte długość 230 mm  1    

17.  imadło chirurgiczne typ crille – wood z zapadką długość 145 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,4 mm 

1 
   

18.  imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 205 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

1 

   

19.  imadło chirurgiczne typ hegar z zapadką długość 245 mm część 

robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 

mm 

1 

   

20.  hak operacyjny typ us - army długość 220 mm dwustronny wymiary 

łyżek 26 x 15/43 x 15-22 x 15/39 x 15 
1 

   

21.  hak operacyjny typ kocher sześciozębny półostry 16x30 mm długość 

220 mm 
2 

   

22.  hak operacyjny typ israel pięciozębny tępy 39x40 mm długość 255 

mm 
1 

   

23.  hak operacyjny typ israel szcześciozębny tępy 53x62 mm długość 

255 mm 
1 

   

24.  wziernik ginekologiczny jednołyżkowy typ simon wymiary 115x26 mm 

dł 275 mm 
1 

   

25.  bone hook w/t-handle 240mm 1    

26.  podważka kostna szer. łyżki 17 mm dł. 240 mm 3    

27.  podważka kostna typ verbrugge – muller szer. łyżki 44 mm dł. 240 

mm 
1 

   



28.  podważka kostna szerokość łyżki 25 mm dł. 260 mm 1    

29.  dźwignia kostna szer.22mm x  300mm 1    

30.  dźwignia kostna szer.40mm 290mm 1    

31.  bone rongeur very strong cvd 240mm 1    

32.  kleszcze do trzymania drutu dł. 175 mm 7" szczęki z ząbkami 

krzyżowymi i kanałkami wzdłużnym oraz poprzecznym  
1 

   

33.  kleszcze do chrząstek typ bricher – ganske zakrzywione dł. 200 mm 1    

34.  kleszcze do trzymania kości typ fergusson dł 205mm szerokość 

szczęki 11mm 
1 

   

35.  skrobaczka kostna typ lambotte  szerokość ostrza 20 mm dł. 205 

mm 
1 

   

36.  łyżka ostra ząbk. 9mm 300mm 1    

37.  łyżka ostra ząbk. 15mm 300mm 1    

38.  łyżka ostra 30mm x  300mm 1    

39.  femoral head extraction drill 1    

40.  luxation lever f/dislocat.the fem.head 1    

41.  extraction instrument f/prostheses stems 1    

42.  tamper round d14mm 300mm 1    

43.  osteotom lambotte pr.15mm szer 245mm 1    

44.  osteotom typ lambotte , prosty , dł. 245mm , szer.20mm 1    

45.  osteotom lambotte pr.25mm szer 245mm 1    

46.  mallet 580gr.head 1    

47.  linijka stalowa wyskalowana w mm i calach długośc 500 mm  1    

48.  stalowa miska nerkowata o dł. 250 mm 1    



49.  naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x 

(góra) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm. 
1 

   

50.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  540x253x106mm  +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. 

1 

   

51.  wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

1 

   

52.  pokrywa srebrna o wymiarach 588x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.  

1 

   

53.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
4 

   

54.  mata silikonowa o wymiarach 536mm x 250 mm 1    

55.  wkład do kosza o wymiarach 196 x 252 x 34 1    

56.  kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier  długość 265 mm z 

zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm 
2 

   

57.  zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 50 stopni długość 110 mm 

rozstaw szczęk 14 mm 
6 

   

58.  zacisk opatrunkowy do papieru długość 115 mm odgięty rozstaw 

szczęk 19,5 mm jeden koniec szczęk kielichowaty drugi kulisty 
6 

   

59.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 2    

60.  uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm 1    

61.  nożyczki  preparacyjne odgięte delikatne typ baby -  metzenbaum 

długość 145 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote 

ucha 

1 

   

62.  nożyczki  preparacyjne odgięte typ toennis adson długość 175 mm 

ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
1 

   

63.  nożyczki  preparacyjne odgięte typ jameson długość 150 mm  1    



64.  nożyczki typ schmieden – taylor długość 155mm odgięte do góry 

jedno ostrze z kulką 
1 

   

65.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ lexer długość 165 mm ostrza 

tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
1 

   

66.  nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tępe 

utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha 
1 

   

67.  nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm 1    

68.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 145 mm 
2 

   

69.  pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza 1/2 

ząbki długość 200 mm 
2 

   

70.  pinceta chirurgiczna prosta typ gerald końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 175 mm  
1 

   

71.  pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  

szerokość pyszczka 2mm dł. 150 mm 
2 

   

72.  pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  

szerokość pyszczka 2mm dł. 200 mm 
2 

   

73.  pinceta bagnetowa typ gruenwald długość 200 mm 2    

74.  kleszczyki naczyniowe typ dandy odgięte bocznie długość 140 mm 

delikatne skok ząbków 0,8 mm 
20 

   

75.  kleszczyki naczyniowe typ halsted -mosquito odgięte długość 125 

mm  delikatne skok ząbków 0,6 mm 
6 

   

76.  kleszczyki naczyniowe typ koche r-ochsner proste długość 200 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm  
2 

   

77.  kleszczyki do opatrunków proste typ maier  długość 265 mm z 

zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm 
2 

   

78.  imadło chirurgiczne typ baby – crille – wood z zapadką długość 150 

mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo 

skok 0,4 mm 

2 

   



79.  imadło chirurgiczne typ de'bekey z zapadką długość 180 mm część 

robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 

mm 

2 

   

80.  imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 185 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

2 

   

81.  hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm 

długość 220 mm 
2 

   

82.  rozwieracz typ adson baby z przegubem długość 140 mm 1    

83.  rozwieracz typ mollison ostry długość 155 mm 1    

84.  haczyk do nerwów dł. 165 mm 6 1/2" odgięty w 3/4 koła zakończenie 

ostre średnica koła 4 mm  
2 

   

85.  haczyki do nerwów, adson, ostre 2    

86.  haczyk do nerwów typ cushing,90°,4mm,190mm 1    

87.  prosektor davis, dwustronny, 245 mm 1    

88.  podważka – skrobaczka typ freer , dwustronna ostro/tępa dł. 185 

mm. 
1 

   

89.  mikronożyczk .spręż. yasargil zakrz .225mm 1    

90.  pinceta nowotworowa typ yasargil, oczka ząbkowane śr.3mm, 

długość 220mm 
1 

   

91.  prosektor yasargil, gietki uchw. ,d. doros. 1    

92.  uchwyt haczykowy do pił gigliego 2    

93.  sonda wprowadzają.,de martel, giet., 350mm 2    

94.  pila drutowa olivecrona 500mm 1    

95.  zaciski czepca raney jednorazowe sterylne 1    

96.  aplikator zaciskowy raney ff001r i ff015p 2    

97.  hak spręż. do fiksac. czepca yasargil małe 2    



98.  kleszcz. ochronne otworu trepanacyjnego 205mm 1    

99.  szpatułka mózgowa powlekana noir rozmiar s 1    

100.  szpatułka mózgowa powlekana noir rozmiar m 1    

101.  szpatułka mózgowa powlekana noir rozmiar l 1    

102.  szpatułka mózgowa powlekana noir rozmiar xl 1    

103.  szpatułka mózgowa z wkł.silikonową 7,5mm 1    

104.  szpatułka mózgowa z wkł.silikon. 12,5 mm 1    

105.  podważka kostna typ langenbeck szerokość 8 mm dł. 195 mm 2    

106.  raspator langenbeck szer.16,0 190mm 1    

107.  raspator williger szer 6,0 mm, 160 mm 1    

108.  raspator typ joseph szer.4mm dł.180mm. 1    

109.  łyżeczka kostna typ volkmann figura 0 główka owalna szerokość 5,2 

mm dł. 170 mm 
1 

   

110.  szczypce kostne ruskin – roettgen 240mm 1    

111.  kleszcze do cięcia drutu twardego boczne dł. 170 mm ostrza z 

wkładką z twardego metalu maksymalna średnica drutu 1,5 mm 

końce ramion złocone 

1 

   

112.  kleszcze okrągłe 180mm 1    

113.  pudełko wewnętrzne na igły wymiary 62 x 17 mm 1    

114.  naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,16 litra wymiary 8, 3 x 

(góra) 5,4(dół) x 4,1 (wysokość) cm. 
1 

   

115.  naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,4 litra wymiary 

11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm. 
1 

   

116.  stalowa miska nerkowata o dł.250 mm 1    



117.  wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

1 

   

118.  pokrywa czerwona o wymiarach 588x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. 

1 

   

119.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  485 x 253 x 106mm  +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. 

1 

   

120.  mata silikonowa o wymiarach 480mm x 250 mm 1    

121.  wkład do kosza o wymiarach 196 x 252 x 34 1    

122.  mostek narzędziowy silikonowy typu 4 160x40mm 2    

123.  trzpień mocujący do uchwytów sylikonowych 1    

124.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
4 

   

125.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 

instrumentarium w zależności od potrzeby 
TAK 

   

126.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

127.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

128.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

129.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

130.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

131.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  



 
................................................................ 

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 15 poz. 11 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Zestaw narzędzi ORTOPEDYCZNYCH DO KRĘGOSŁUPA gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl. Dopuszcza się tolerancję długości 
narzędzia +/- 5mm. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 
TAK / NIE / 

Ilość 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier  długość 265 mm z 

zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm 
2    

2.  zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 50 stopni długość 110 mm 

rozstaw szczęk 14 mm 
10 

  
 

3.  zacisk opatrunkowy do papieru długość 115 mm odgięty rozstaw 

szczęk 19,5 mm jeden koniec szczęk kielichowaty drugi kulisty 
6    

4.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 2    

5.  uchwyt skalpela nr 7 długość 160 mm trzonek wąski 1    

6.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ metzenbaum długość 180 mm 

ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2    

7.  nożyczki  preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm 

ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
1    

8.  nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tepe 

utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha 
1    

9.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ lexer długość 165 mm ostrza 

tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
1    

10.  nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm 1    

11.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 145 mm 
2 

  
 

12.  pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza 1/2 

ząbki długość 200 mm 
2    

13.  pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  

szerokość pyszczka 2mm dł. 150 mm 
2    



14.  pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  

szerokość pyszczka 2mm dł. 200 mm 
2    

15.  pinceta bagnetowa typ gruenwald długość 200 mm 2    

16.  kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte długość 125 

mm  delikatne skok ząbków 0,6 mm 
6    

17.  kleszczyki naczyniowe typ pean  proste długość 140 mm skok 

ząbków 0,9 mm 
4    

18.  kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 200 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm  
2 

   

19.  kleszczyki do opatrunków proste typ maier  długość 265 mm z 

zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm 
2 

   

20.  kleszczyki preparacyjne typ overholt – geissendoerfer odgięte 

długość 210mm figura 1 skok ząbków 0,7 m 
2 

   

21.  imadło chirurgiczne typ crille – wood z zapadką długość 145 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,4 mm 

1 

   

22.  imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 205 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

2 

   

23.  imadło chirurgiczne z zapadką długość 200 mm część robocza z 

twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,2 mm bardzo 

smukłe 

1 

   

24.  hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm 

długość 220 mm 
2 

   

25.  hak operacyjny typ volkmann sześciozębny półostry 8,5x29 mm 

długość 220 mm 
2 

   

26.  hak operacyjny typ caspar 67x17 długość 210 mm 2    

27.  retraktor beckmann-adson 4x4 pólostry 305mm 2    

28.  haczyk do nerwów dł. 165 mm 6 1/2" odgięty w 3/4 koła zakończenie 

ostre średnica koła 4 mm  
1 

   



29.  haczyk do nerwów typ cushing,90°,4mm,190mm 1    

30.  retraktor caspar do korzonków nerwowych 8mmm 240mm 1    

31.  retraktor love do korzonków nerwowych prosty 220mm 1    

32.  hak operacyjny typ cushing 10x13mm długość 205 mm 1    

33.  prosektor davis, dwustronny, 245 mm 1    

34.  podważka – skrobaczka typ freer , dwustronna ostro/tępa dł. 185 

mm. 
1 

   

35.  raspator langenbeck szer.16,0 190mm 1    

36.  łyżeczka kostna typ simon dł. 235 mm figura 00 główka owalna 

szerokość 4,4 mm 
1 

   

37.  kleszcze kostne luer - stille,dł. 225 mm. 1    

38.  szczypce kostne ruskin-roettgen 240mm 1    

39.  podważka kostna typ langenbeck szerokość 8 mm dł. 195 mm 1    

40.  podważka kostna typ langenbeck szerokość 10 mm 1    

41.  osteotom lambotte pr.25mm szer 245mm 1    

42.  młot.bergmann 245gr.głow.-śr.30mm 235mm 1    

43.  kerrison rozkladany 130o góra 3mm/180mm 1    

44.  kerrison rozkladany 130o góra 4mm/180mm 1    

45.  kerrison 15 mm czerniony 130o 180mm 5,0mm 1    

46.  odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki 

standardowe proste 2mm 
1 

   

47.  odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki 

standardowe proste 3mm 
1 

   

48.  odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki 

standardowe proste 4mm 
1 

   



49.  odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki 

standardowe, zagięte do góry 3mm 
1 

   

50.  pudełko wewnętrzne na igły wymiary 62x17 mm 1    

51.  naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x 

(góra) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm. 
1 

   

52.  naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,4 litra wymiary 

11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm. 
1 

   

53.  stalowa miska nerkowata o dł.250 mm 1    

54.  igła typ redon figura 10 odgięta 25 stopni ostrze nożowe długość 25 

mm średnica 3,35 mm długość całkowita 190 mm 
1 

   

55.  igła typ redon figura 12 odgięta 25 stopni ostrze nożowe długość 25 

mm średnica 4 mm długość całkowita 190 mm 
1 

   

56.  kaniula ssąca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem 

średnica 3,0mm dł. krzywizny 110mm. 
1 

   

57.  wanna do kontenera o wymiarach 592x274x247mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

1 

   

58.  pokrywa srebrna o wymiarach 588x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. 

1 

   

59.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  485x253x56mm  +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. 

2 

   

60.  mata silikonowa o wymiarach 480mm x 250 mm 2    

61.  stojak do odgryzaczy kostnych - kerrisonów 1    

62.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
4 

   

63.  kleszczyki do opatrunków proste typ sims-maier  długość 280 mm z 

zamkiem 
2 

   



64.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 160 mm 
4 

   

65.  uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm 2    

66.  uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm 4    

67.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm 4    

68.  pinceta anatomiczna standard prosta długość 200 mm 2    

69.  pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki 

długość 200 mm 
2 

   

70.  imadło chirurgiczne typ hegar – mayo z zapadką długość 205 mm 

część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 

0,5 mm 

4 

   

71.  łyżka środkowa wymiary 47x80 mm do haka brzusznego typ balfour  2    

72.  nożyczki  preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm 

ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2 

   

73.  nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ lexer długość 165 mm ostrza 

tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
2 

   

74.  nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tepe 

utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha 
2 

   

75.  nożyczki pępowinowe odgięte długość 160 mm końce tępo tępe 2    

76.  kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger  długość 245 

mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok 

ząbka 1,75 mm 

4 

   

77.  kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste długość 240 mm 

skok ząbków 0,9 mm 
8 

   

78.  kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste długość 200 mm 

skok ząbków 0,9 mm 
4 

   

79.  kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 160 mm 

skok ząbków 0,9 mm 
8 

   

80.  zacisk arterii coller zakrz.160mm 4    



81.  kleszczyki naczyniowe typ kocher – ochsner proste długość 240 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm  
4 

   

82.  kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 185 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  
8 

   

83.  kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner odgięte długość 185 mm 

końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm  
8 

   

84.  kulociąg typ schroder długość. 250 mm 10"  prosty model standard 

jednozębny  
4 

   

85.  hak operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość150 mm 

zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm i 

28x16mm oraz 20x16mm i 24x16 mm 

2 

   

86.  ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm 4    

87.  kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar 

oczek min. 8 mm. kosz z nózkami , wymiary 406x253x106 mm +/- 

5mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.  

2 

   

88.  mata silikonowa o wymiarach  402mm x 250 mm 2    

89.  wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135mm wykonana ze 

stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  

katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne 

po obu stronach kontenera. 

2 

   

90.  pokrywa srebrna o wymiarach 465x281x36  do wanny kontenera  

wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na 

minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed 

uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.  

2 

   

91.  Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego 13-

20 miejsc w wybranym kolorze 
8 

   

92.  stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem 2    

93.  Na życzenie Zamawiajacego możliwość wykonania przeglądu stanu 

instrumentarium w zależności od potrzeby 
TAK 

   

94.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu reklamacji w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    



95.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić narzędzie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK 
   

96.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

97.  Narzedzia fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

98.  Serwisant adres, kontakt TAK, podać    

99.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu jeśli dotyczy 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 16 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Aparat do elektroterapii, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 2 kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: ………………………………….  

Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 
 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1 Nowoczesny, ergonomiczny aparat do elektroterapii oraz 
elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego 

TAK, podać 
   

2 Aparat wyposażony jest w dwa całkowicie niezależne kanały 
terapeutyczne 

TAK 
   

ELEKTROTERAPIA – prądy 

3 Interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy 
(AMF)) 

 
   

4 TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst) 
TAK 

   

5 TENS do terapii porażeń spastycznych 
TAK, podać 

   

6 Kotz’a/rosyjska stymulacja; Tonoliza; Diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-
ISO, LP); Impulsowe (prostokątny, trójkątny); Impulsowe wg Traberta, 
Leduca, neofaradyczny; Unipolarne falujące; Galwaniczne 

TAK/NIE 
 TAK – 2pkt 

NIE – 0pkt 
 

ELEKTRODIAGNOSTYKA 

7 Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t 
TAK, podać 

   

8 automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika 
akomodacji 

TAK, podać 
   

PROGRAMY ZABIEGOWE 

9 Uproszczenie obsługi aparatu 
TAK 

   

10 Jednostki chorobowe wybierane po nazwie 
TAK 

   

11 Min. 40 wbudowanych programów zabiegowych 
TAK, podać 

 Wiecej niż 40 – 2pkt 
40 – 0pkt 

 

12 Min. 40 programów do ustawienia dla użytkownika 
TAK 

   

13 Min. 25 wbudowanych sekwencji zabiegowych 
TAK, podać 

 Wiecej niż 25 – 2pkt 
25 – 0pkt 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 



14 Sterownik – maksymalne natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb 
CC)  
galwaniczne 40 mA 
diadynamiczne, impulsowe 60 mA 
interferencyjne, Kotz’a, 
unipolarne falujące 100 mA 
TENS 140 mA 
 tonoliza 100 mA 
mikroprądy 1 000 µA 
maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta 
(tryb CV) 140 V 
zasilanie, pobór mocy 230 V, 50 Hz, 50 W, 70 VA 
masa maks. 6 kg 

TAK, podać 

   

WYPOSAŻENIE  

15 przewód sieciowy 
kable pacjenta (2 szt.) 
elektrody do elektroterapii 6x6 cm (4 szt.); 7,5x9 cm (2 szt.) 
pokrowce wiskozowe do elektroterapii 6x6 cm (8 szt.); 7,5x9 cm (4 
szt.) 
pasy rzepowe 40x10 cm (2 szt.); 100x10 cm (2 szt.) 
bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V (2 szt.) 
adapter – przejściówka z 4 mm (gniazdo) na 2 mm (wtyk) 
elektrody samoprzylepne 4x4 cm; 5x9 cm 
elektrody punktowe 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm 
woreczeki z piaskiem 21x14 cm, 21x28 cm 
złącze typu krokodylek 
wyłącznik pacjenta 

TAK, podać    

16 Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

17 W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

18 Montaż, szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. 
jedno 

TAK    

19 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

20 Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

21 Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA: Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 



GRUPA – 16 poz. 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Aparat do terapii ultradźwiękowej z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1 kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: ………………………………….  

Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 
 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1 Aparat pozwalający na wykonywanie zabiegów terapii 

ultradźwiękowej na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, 

bóle reumatyczne lub zwyrodnienia. 
TAK 

   

2 Masa aparatu max. 7kg 
TAK, podać 

   

3 Typ akumulatora Li-lon, pojemność akumulatora min 2200mAh 
TAK/NIE 

 TAK – 2pkt 
NIE – 0pkt 

 

4 Zasilanie 230V, 50/60Hz 
TAK 

   

5 Wyświetlacz z panelem dotykowym  min. 7”” 
TAK, podać 

 Wiecej niż 7” – 2pkt 
7” – 0pkt 

 

6 Kanał zabiegowy 
TAK, podać 

   

7 Tryb manualny 
TAK, podać 

   

8 Możliwość wyboru jednostki chorobowej po nazwie lub dziedzinie 
TAK, podać 

   

9 Baza programów użytkownika 
TAK, podać 

   

10 Czestotliwość pracy min. 1 – 3,5MHz 
TAK, podać 

   

11 Efektywna powierzchnia promieniowania 1cm2 
, 4cm2 

TAK, podać 
   

12 Maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3/W/cm
2 
 

TAK 
   

13 Czestotliwość w trybie pulsacyjnym 16Hz, 48Hz, 100Hz 
TAK, podać 

   

14 Wypełnienie w trybie pulsacyjnym min. 5 – 75% krok co 5% 
TAK, podać 

   

15 Zegar zabiegowy z zakresem nastawu min. 30s – 30min TAK, podać    

16 Wodoszczelna głowica 1/3,5MHZ, 4cm
2 

z uchwytem – 1szt 
Przwód do terapii skojarzonej – 1szt 
Stolik pod aparat na podstawie jezdnej z blokadą typu veresa – 1szt 

TAK    

17 Emisja ciągła / impulsowa TAK, podać    



18 Kontrola przylegania czoła głowicy ( mierzony efektywny czas 

zabiegu) 

TAK, podać    

19 Wbudowane programy zabiegowe terapii ultradźwiękowej min. 40 TAK, podać  Wiecej niż 40 – 2pkt 
40 – 0pkt 

 

20 Programy do ustawiania dla użytkownika min. 40 TAK, podać  Wiecej niż 40 – 2pkt 
40 – 0pkt 

 

21 Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

22 W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

23 Montaż, szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. 
jedno 

TAK    

24 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

25 Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

26 Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 16 poz. 3 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Diatermia krótkofalowa z wyposażeniem gotowa do użycia fabrycznie nowa rok produkcji 2019 lub 2020 – 1 kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: ………………………………….  

Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 
 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1 Nowoczesna diatermia krótkofalowa do terapii polem 
elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości. Urządzenie winno 
pracować w trybie ciągłym lub impulsowym. 

TAK, podać 
   

2 Generowana częstotliwość 27-28 MHz 
TAK, podać 

   

3 Emisja pulsacyjna o cyklach pracy min. 10, 20, 50, 100, 400Hz 
TAK, podać 

   

4 Czas trwania impulsu w zakresie min. 65, 100, 200, 300, 400 µs 
TAK, podać 

   

5 Moc emisja ciągła  0 – 100 W; emisja pulsacyjna 0 – 200 W 
TAK, podać 

   

6 Zegar zabiegowy 1-30 minut z akustycznym sygnałem końca leczenia 
i zerowaniem mocy wyjsciowej 

TAK, podać 
   

7 Moduł automatycznego testowania aparatu podczas włączania 
TAK 

   

8 Uchwyt do przenoszenia 
TAK 

   

9 Wyposażenie: 2 gumowe aplikatory o wymiarach 12 x 18 cm;  6 
podkładów filcowych dla aplikatorów gumowych;  2 bawełniane 
osłony;  2 taśmy elastyczne o wymiarach 122 cm do mocowania 
elektrod gumowych; zasilacz; wózek transportowy, ramię łamane w 4 
miejscach, aplikator indukcyjny, przewód do aplikatora 

TAK, podać 

   

10 Waga urządzenia max 7,5kg 
TAK, podać 

 Mniej niż 7,5kg – 2pkt 
7,5kg – 0pkt 

 

11 Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

12 W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

13 Montaż, szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. 
jedno 

TAK    

14 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

15 Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

16 Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 



Suma przyznanych pkt:  

 
UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 16 poz. 4 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Laser biostymulacyjny z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1 kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: ………………………………….  

Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 
 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1 Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej. Urządzenie współpracujące 
z sondami punktowymi oraz aplikatorami: skanującym i 
prysznicowym 

TAK 
   

2 Regulacja mocy 25 – 100 % 
TAK, podać 

   

3 Tryby pracy źródeł promieniowania ciągły, impulsowy 
TAK, podać 

   

4 Zakres częstotliwości 1 – 5000 Hz 
TAK 

   

5 Wypełnienie 25 – 75 %, impuls 50 µs 
TAK, podać 

   

6 Zegar zabiegowy min. 60 minut  
TAK, podać 

   

7 Zasilanie, pobór mocy 230 V, 50 Hz, max. 40 W 
TAK, podać 

   

8 Masa urządzenia max 3 kg 
TAK, podać 

 Mniej niż 3kg – 2pkt 
3kg – 0pkt 

 

9 PROGRAMY ZABIEGOWE 
uproszczona obsługa aparatu 
jednostki chorobowe wybierane po nazwie 
min. 30 programów dla sondy IR 
min. 20 programów dla sondy R 
min. 50 programów użytkownika 
min. 8 programów z częstotliwością Nogiera 
min. 30 programów z częstotliwością Volla 

TAK, podać 

   

10 SEKWENCJE ZABIEGOWE 
uproszczona obsługa aparatu 
min. 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących 

TAK, podać 
   

11 RODZAJE APLIKATORÓW LASEROWYCH min. 
aplikatorskanujący R+IR 100 mW + 450 mW 

TAK, podać 
   

12 Wyposażenie: 
przewód sieciowy 
okulary ochronne 
etykiety ostrzegawcze (1 kpl.) 
wtyk blokady drzwi DOOR (1 szt.) 
bezpieczniki zapasowe  (2 szt.) 

TAK, podać 

   

13 Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    



14 W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

15 Montaż, szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. 
jedno 

TAK    

16 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

17 Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

18 Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 16 poz. 5 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Lampa solux, każda z wyposażeniem gotowa do użycia fabrycznie nowa rok produkcji 2019 lub 2020 – 2 kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: ………………………………….  

Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 
 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1 Aparat do naświatlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A 
i IR-B, wyposażone w mikroprocesorowy sterownik z zegarem 
zabiegowym i regulacją natężenia promieniowania 

TAK 
   

2 FUNKCJONALNOŚĆ 
zegar zabiegowy 
filtry (czerwony, niebieski) 
regulacja jasności świecenia 
wyświetlacz jasność/czas 
programowanie sekwencji jasność/czas 

TAK, podać 

   

3 PROMIENIOWANIE 
promieniowanie podczerwone  
zmniejszenie napięcia mięśni 
rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawa ukrwienia 
podwyższenie progu odczuwania bólu 
wzmożenie przemiany materii 

TAK, podać 

   

4 KONSTRUKCJA 
stabilna konstrukcja mechaniczna 
statyw / podstawa wyposażona w kółka z hamulcami 
podstawa stołowa 
regulowana wysokość statywu 
regulacja kąta nachylenia tubusa lampy na pdstawie stołowej 
mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy 
wymuszone chłodzenie tubusa 
siatka zabezpieczająca 

TAK 

   

5 PARAMETRY TECHNICZNE LAMPY 
maksymalna moc żarówki 375 W 
regulacja jasności 10 – 100 %, krok 10 % 
zegar zabiegowy 1 – 30 min 
zasilanie, pobór mocy 230 V, 50 Hz, 450 W 
wymiary 50x60x120 cm max 190 cm 
masa całkowita max. 14 kg 

TAK, podać 

   

6 WYPOSAŻENIE LAMPY 
przewód sieciowy – 1 szt. 
promiennik 375 W – min. 1 szt. 
filtr czerwony – min. 1 szt. 
filtr niebieski – min. 1 szt. 
okulary ochronne dla pacjenta – 1 szt. 
okulary ochronne dla terapeuty – 1 szt. 
bezpieczniki zapasowe – 2 szt. 

TAK, podać 

 promiennik 375 W – min. 1 
szt. 
filtr czerwony – min. 1 szt. 
filtr niebieski – min. 1 szt. 

0pkt 
promiennik 375 W – min. 2 
szt. 
filtr czerwony – min. 2 szt. 
filtr niebieski – min. 2 szt. 

2pkt 

 



7 Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

8 W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

9 Montaż, szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. 
jedno 

TAK    

10 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

11 Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

12 Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 17 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia   
Szyna CMP z wyposażeniem gotowa do użycia fabrycznie nowa rok produkcji 2019 lub 2020 – 1 kpl. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Zmotoryzowana szyna CPM przeznaczona do ciągłej biernej 
mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego (CPM Continuos Passive 
Motion) 

TAK, podać 
   

2.  Szyna wyposażona w dwa dotykowe panele sterowania pozwalające 
na wygodne sterowanie funkcjami szyny. Ekran główny działający 
niezależnie, umożliwiając sterowanie urządzeniem bez pilota. 

TAK, podać  
   

3.  Parametry urządzenia: 
Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego min. od -5° do 120° 
Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego min. od 25° do 100° 
Zakres ustawienia dla kości udowej min. od 32 do 49 cm 
Zakres ustawienia dla goleni min. od 25 do 57 cm 
Zasilanie 100-240V/ 50/60 Hz 

TAK, podać 

   

4.  Parametry użytkownika: 
Maksymalna waga użytkownika – do 130kg 
Wzrost użytkownika – min. 145 max. 195cm 

 
   

5.  Wymiary: 
Długość: 90-95 cm 
Szerokość: 30-32 cm 
Wysokość: 36-38 cm – 45-47 cm 
Ciężar: max. 12 kg 

TAK, podać    

6.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

7.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

8.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

9.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

10.  Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

11.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 

1pkt z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  
UWAGA: Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  

................................................................ Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 



GRUPA – 18 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Ssak elektryczny, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 –  2 kpl.  
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Ssak transportowy przystosowany do pracy przerywanej (tryb pracy 
przez 20 min., następnie przerwa 10 min.) +/- 5% 

TAK, podać 
   

2.  Napięcie 12 V DC (230V AC/ 50-60 Hz), zasilacz zewnętrzny, 

możliwość  ładowania akumulatora ssaka poprzez dedykowany 

adapter na 12V z gniazda zapalniczki w karetce 

TAK 

   

3.  Czas pracy z baterii min. 3 h przy podciśnieniu -75kPa (+/- 5%) TAK, podać 
 

3 h – 0pkt 
Powyżej 3 h – 2pkt 

 

4.  Ładowanie baterii od 0 do 100%  max. 4h (+/- 5%) TAK, podać 
 

4h – 0pkt 
Poniżej 4h – 2pkt 

 

5.  Maksymalna prędkość przepływu odsysanego płynu za filtrem min. 

20 l/min 

TAK, podać 
   

6.  Maksymalne regulowane podciśnienie min. 0-80 kPa z dokładnością 

min. ± 8% 

TAK, podać 

   

7.  Poziom hałasu max. 60dB TAK, podać 
 

60 dB – 0pkt 
Poniżej 60 dB – 2pkt 

 

8.  Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia, 

niepalnego materiału z ochroną przed promieniowaniem UV  

TAK, podać 

   

9.  Wymiary:(szer.  Wys .gł.) 310 x 240 x 190 mm z pojemnikiem 1L z 

pokrywą zakręcaną zamontowanym  z boku ssaka (+/- 5%) 

TAK 

   

10.  Waga max. 5 kg (+/- 5%) TAK, podać  
   

11.  Ergonomiczny kształt obudowy z uchwytem do przenoszenia TAK 
   

12.  Min. dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe TAK 
   

13.  Przystosowany do pracy z pojemnikami na wydzieliny od 0,5L do 1L 

wielorazowy i jednorazowymi z zastosowaniem wkładów workowych 

jednorazowych     

TAK, podać    

14.  Włącznik on/off ssaka podświetlony elektrycznie przy załączeniu TAK    

15.  Diodowe wskazanie stopnia naładowania akumulatora TAK, podać    



16.  Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu  

ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych 

TAK   

 

17.  Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami; 

mmHg, cmH₂O, bar, kPa 

TAK    

18.  Możliwość zastosowania pojemnika na wydzieliny 0.5L - 1L 

wielorazowy z pokrywą zakręcaną i 20 min., następnie przerwa 10 

min.) +/- 5% i 20 min., następnie przerwa 10 min.) +/- 5% 

przelewowym jak również pojemników wielorazowego użytku bez 

pokrywy z przeznaczeniem do wkładów workowych 1L 

jednorazowego użytku  (do wyboru przez Zamawiającego z chwilą 

dostawy).  

TAK, podać    

19.  Zestaw drenów z filtrem antybakteryjnym oraz zaworem 

otwierającym/zamykającym ssanie 

TAK    

20.  Długość drenu ssącego min. 1.5m (+/- 5%) TAK, podać    

21.  Ssak wyposażony w podstawę jezdną (przygotowane otwory u 

podstawy obudowy ssaka do przykręcenia dedykowanej podstawy 

jezdnej) 

TAK    

22.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 

gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

23.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 

zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 

funkcjonalności 

TAK    

24.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

25.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

26.  Serwisant kontakt TAK, podać    

27.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 

gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 

części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać  24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA: Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty. 

................................................................ Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 



GRUPA – 19 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Przepływowy podgrzewacz do podgrzewania płynów infuzyjnych, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 –  9 kpl.  
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi, płynów dożylnych 
i płynów irygacyjnych. 

TAK    

2.  System złożony z jednostki sterującej oraz elementu ogrzewającego 
w postaci mankietu obejmującego dren z płynem. 

TAK    

3.  Urządzenie niewymagające do pracy dodatkowych produktów 
jednorazowych. Pracujące z drenami dostępnymi w siedzibie 
zamawiającego. 

TAK    

4.  Możliwość umocowania  za pomocą  zintegrowanego uchwytu  do  
stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn 
mocujących. 

TAK 
  

 

5.  Klips zapewniający bezpieczne wprowadzenie zestawu infuzyjnego 
do mankietu ogrzewającego. 

TAK    

6.  System zapewniający „suche grzanie” -  bez udziału wody lub innych 
płynów. 

TAK    

7.  Wymienny element ogrzewający (mankiet), wyposażony w min. 2 
zintegrowane  czujniki temperatury oraz adapter do podłączenia do 
przewodu panelu kontrolnego. 

TAK, podać    

8.  Mankiety grzewcze dostępne w poniższych konfiguracjach: 

1. Długość 180-190 cm, do stosowania z drenami o średnicy 4-5 mm 

2. Długość-180-190 cm, do stosowania z drenami o średnicy 6-7 
mm, 

3. Długość-240-250 cm, do stosowania z drenami o średnicy 4-5 
mm, 

4. Długość-240-250 cm, do stosowania z drenami o średnicy 6-7 mm  

(do wyboru przez Zamawiającego) 

TAK, podać    

9.  Przewód łączący panel kontrolny z elementem ogrzewającym do-
stępny w min. 2 długościach:  40 lub 80 cm +/-10% (do wyboru przez 
Zamawiającego). 

TAK, podać    

10.  Możliwość uruchomienia urządzenia z ustawieniami ostatnio 
używanej temperatury. 

TAK, podać    

11.  Zapewnia skuteczne ogrzewanie przy przepływie od min. 0 do 30 
ml/min potwierdzone wynikami przeprowadzonych testów w instrukcji 
użytkownika. 

TAK, podać    



12.  Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem wyposażony w: 

- cyfrowy wyświetlacz:  temperatury rzeczywistej oraz temperatury 
docelowej, stany alarmowe, testy urządzenia;  

- diody Led: alarmu, startu, aktywności urządzenia; 

- przyciski: włączenia i wyłączenia urządzenia, startu podgrzewania, 
ustawienia właściwej temperatury oraz testu urządzenia. 

TAK, podać    

13.  
Złącze do wyrównania potencjału. TAK 

   

14.  
Masa jednostki sterującej max. 3.3 kg. TAK, podać 

   

15.  Maksymalne wymiary zewnętrzne: 125 mm x 285 mm x 180 mm 
(Szerokość x wysokość x głębokość wraz z uchwytem mocującym). 

TAK, podać    

16.  
Urządzenie Klasy 1, Typ CF , odporne na defibrylację. 

TAK, podać    

17.  
Przystosowany do pracy ciągłej. 

TAK, podać    

18.  
Pobór mocy max 100 W. 

TAK, podać  100 W - 0 pkt; 
Poniżej 100 W - 2 pkt 

 

19.  Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura płynu 
spadnie poniżej 3°C od temperatury wybranej przez użytkownika na 
dłużej niż 10 minut 

TAK, podać    

20.  Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu 
wyniesie: powyżej 43,6°C  ±0.5 ° C wraz z  alarmem dźwiękowym i  
optycznym. 

TAK, podać    

21.  Automatyczne wyłączenie ogrzewania, gdy dojdzie do detekcji  
przerwania elementu ogrzewającego lub  uszkodzenia czujnika 
temperatury wraz włączeniem alarmu akustycznego i optycznego. 

TAK 

   

22.  Alarm wizualno-dźwiękowy po niepowodzeniu testu urządzenia, 
skutkujący brakiem możliwości rozpoczęcia ogrzewania. 

TAK 
   

23.  Alarm audio-wizualny po niepodłączeniu lub rozłączeniu elementu 
podgrzewającego. 

TAK 
   

24.  Możliwość regulacji temperatury płynu w zakresie od min. 33 do 
43°C. Skok co 1°C. 

TAK, podać 
   

25.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

26.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

27.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

28.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    



29.  Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

30.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

za każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 19 poz. 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Urządzenie do ogrzewania pacjenta, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 –  3 kpl.  
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego 
powietrza przeznaczony do pracy ciągłej. 

TAK    

2.  System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołde-
rek grzewczych różnego typu dla pacjenta. 

TAK    

3.  Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pedia-
trycznych i dorosłych. 

TAK    

4.  Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku 
pacjenta, lub wózku za pomocą własnych, zintegrowanych uchwy-
tów. 

TAK 
  

 

5.  Wymiary urządzenia nie większe niż: 35x 23x 23 cm (wysokość x  
szerokość x głębokość) – tolerancja w każdym wymiarze +/- 10%. 

TAK    

6.  
Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia. 

TAK    

7.  
 Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz, 7A. 

TAK    

8.  
 Moc elementu grzejnego min. 1200W. TAK, podać 

   

9.  Kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka 
na całe ciało dla dorosłych, kołderka pod ciało dla dorosłych, kołder-
ka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała 
dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna 
(jako kołderka na całe ciało), kołderka noworodkowa/wcześniacza z 
kołnierzem grzewczym otaczającym pacjenta, kołderka w formie tuby 
grzewczej dla dorosłych, sterylna grzewcza kołderka  do stosowania 
przy  

 

zabiegach kardiochirurgicznych. 

TAK, podać 

   

10.  Kołderki grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania 
powietrza, minimalizujący prądy powietrzne mogące przenosić zaka-
żenia na pacjenta. 

TAK 

   

11.  Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 

 1. filtr w urządzeniu grzewczym,  

2. filtr w kołderce grzewczej. 

TAK, podać 

   

12.  Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm : dźwiękowy 
oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej wartości 
temperatury. 

TAK, podać 
   



13.  Kołderki grzewcze wykonane z materiału spełniającego obowiązują-
ce normy bezpieczeństwa. Materiał przezierny dla promieni rentge-
nowskich. 

TAK, podać    

14.  Kołderki oznaczone w sposób pozwalający na szybką orientację, 
która powierzchnia bezpośrednio ma okrywać ciało pacjenta. 

TAK, podać    

15.  Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 
1,6-2,6 m. 

TAK, podać 
   

16.  Urządzenie wyposażone w  uchwyt do zamocowania przewodu po-
wietrznego w czasie gdy nie jest używany. 

TAK, podać    

17.  Urządzenie wyposażone w  

wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza max 0,2 mikrona. 

TAK, podać    

18.  Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (tem-

peratura obojętna), 32,2; 37,8;  43,3
O

C +/- 0,5
O

C. 

TAK, podać    

19.  
Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia. TAK 

   

20.  Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów po-
wietrznych.  

Akceptowalny zakres przepływu powietrza: 740 - 980l/min. 

TAK, podać 

   

21.  Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na 
końcu przewodu powetrznego. 

TAK, podać    

22.  Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. 

Pierwsze zabezpieczenie przy temperaturze (na wyjściu powietrza z 

węża grzewczego) 52 +/- 3ºC - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i 

wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. Max 66 st.C - całko-

wite wyłączenie urządzenia. 

TAK, podać    

23.  Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczającego przed przegrza-
niem. 

TAK, podać    

24.  Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą. Przy temperaturze 
29,4ºC. Alarmy oraz wyłączenie grzałki oraz wentylatora. 

TAK, podać    

25.  System informacji wizualnej (np.dioda) o czasie przepracowanym 
przez urządzenie dający informację o konieczności wymiany fitra. 

TAK, podać    

26.  
Masa urządzenia max. 6,5 kg. 

TAK, podać  6,5 kg - 0 pkt; 
Poniżej 6,5 kg - 2 pkt 

 

27.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

28.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

29.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    



30.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

31.  Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

32.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

za każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
 
UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 20 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.  
Dwuszufladowy podgrzewacz medyczny do podgrzewania płynów infuzyjnych, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 
2020 – 4 kpl.  
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia………………………………………. 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Dwie całkowicie niezależne, indywidualnie sterowane szuflady o 

pojemności 30 x 500 ml lub 25-30 kg 

TAK, podać    

2.  Dwa tryby pracy automatyczny i manualny TAK, podać    

3.  Dwa zakresy podgrzewania: 28 – 41ºC i 42 - 70ºC  +/- 2 ºC TAK, podać    

4.  Pamięć zaprogramowanych ustawień czasu i temperatury TAK, podać 
   

5.  Mikroprocesorowy system kontroli temperatury (rozdzielczość 0,1ºC) 

oraz regulacji temperatury co 1ºC 

TAK, podać    

6.  Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK, podać    

7.  Każda z szuflad wyposażona w automatyczny program rozpoczęcia i 

zakończenia podgrzewania 

TAK, podać    

8.  Alarm wizualny sygnalizujący otwarcie szuflady TAK, podać    

9.  Alarm dźwiękowy sygnalizujący otwarcie szuflady dłużej niż minutę TAK, podać    

10.  Czytelny i widoczny z daleka cyfrowy wyświetlacz temperatury 

zadanej i rzeczywistej TAK, podać 

   

11.  Szuflady domykane automatycznie TAK 
   

12.  Szafa grzewcza o wymiarach 700-750 x 900-950 x 510-560mm TAK, podać    

13.  Cztery kółka z hamulcami TAK, podać    

14.  Uchwyt i blokada transportowa TAK 
   

15.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

16.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

17.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    



18.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

19.  Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

20.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

za każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
 
UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 21 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Pompa infuzyjna, każda z wyposażeniem gotowa do użycia fabrycznie nowa rok produkcji 2019 lub 2020 – 8 kpl + statyw 1 szt 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego, 
sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem 
centralnego zasilania i zarządzania danymi 

 
   

2.  Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci z pomocą kabla, 
niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny 

 
   

3.  Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 10h przy przepływie 
5ml/h 

TAK, podać  10h– 0pkt 
Powyżej 10h – 2pkt 

 

4.  Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie 
max 2,2kg 

TAK, podać 
 

2,2kg – 0pkt 
Poniżej 2,2kg – 2pkt 

 

5.  Pompa o wymiarach max (W/S/G) 
135mm x 345mm x 170mm tolerancja +/-5% 

TAK, podać 
   

6.  Pompa z monochromatycznym ekranem o wymiarach 70mmx35mm 
tolerancja +/-5% 

TAK, podać 
   

7.  Pompa z klawiaturą symboliczną, nie wymagającą doświetlenia 
TAK 

   

8.  Komunikaty w języku polskim 
TAK 

   

9.  Wskaźnik pracy pompy widoczny z odległości min. 5m 
TAK, podać 

   

10.  Mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak  
i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie 

TAK 
   

11.  Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki 
zamontowanej na pompie 

TAK 
   

12.  Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5,10,20 
30/35 i 50/60ml różnych typów i różnych producentów 

TAK, podać 
   

13.  Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu 
opróżnianiu strzykawki 

TAK, podać    

14.  Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed 
podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie 
bolusa <0,35ml 

TAK, podać    

15.  Zakres prędkości  przepływu 0,1-1200ml/h. 
Minimalny przyrost o: 

• 0,01ml/h w przedziale 0,10-9,99ml/h 

• 0,1ml/h w przedziale 10-99,9ml/h 

• 1 w przedziale 100-1200ml/h 

TAK, podać    

16.  Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu TAK, podać    



17.  Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng;ug mg, g, 
mmol, mU, U kcal, mEq – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas 
(na 24h, na godzinę, na minutę) 

TAK, podać    

18.  Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania infuzji TAK, podać    

19.  Trzy rodzaje bolusa 

• Bezpośredni – szybkość podaży od 50-1200ml/h – 
zwiększenie o 50ml/h 

• Programowany – dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9ml 
/0,01-9999 jedn./1s-24h 

• Manualny – przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania 
podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia 

TAK, podać    

20.  Dokładność prędkości przepływu 

• +/- 1% dla mechanizmu; 

• +/-2% dla strzykawek 

TAK, podać    

21.  Funkcja programowania objętości do podania ( VTBI) 0,1-999ml TAK, podać    

22.  Funkcja programowania czasu infuzji od 00h00min01-96h00min00 TAK, podać    

23.  Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na 
ekranie pompy 

TAK, podać    

24.  Ekran z możliwością jednoczesnego wyświetlania: 

• nazwy leku 

• stężenia 

• dawki 

• prędkości przepływu infuzji 

• nazwy oddziału 

• aktualnego ciśnienia  formie graficznej 
 

TAK, podać    

25.  Ustawienia poziomu ciśnienia okluzji: 

• min. 20 poziomów 

• min.3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI 

TAK, podać    

26.  Funkcja KVO (Keep Vein Open) TAK, podać    

27.  Zróżnicowanie prędkości KVO z możliwością zaprogramowania 
szybkości od 0,1 do 5ml/h 
 

TAK, podać    

28.  Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć 
niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności 
 

TAK 
   

29.  Rejestr 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. Plik 
rejestru przechowywany w pamięci przez około 10 lat – nawet w 
przypadku odłączenia od zasilania sieciowego 

TAK, podać    

30.  Funkcja Standby -  w zakresie od 00h01min00 – 24h00min00 – 
programowana co 1min, z funkcją automatycznego startu infuzji po 
zaprogramowanej przerwie 

TAK, podać    



31.  Blokada klawiatury 

• automatyczna blokada klawiatury – blokada nastąpi 
automatycznie po rozpoczęciu infuzji lub po określonym czasie 

• kod odblokowania – wprowadzenie kodu aby odblokować 
klawiaturę 

TAK, podać    

32.  Pompa przeznaczona do pracy z pacjentami: 

• o masie od 0,25kg – 350kh 

• powierzchni ciała od 0,05m
2 
– 4,5m

2
 

 

TAK, podać    

33.  Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz 
ciśnienia 

TAK, podać    

34.  Wbudowana w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz 
zawartości do potrzeb oddziału 

TAK, podać    

35.  Biblioteka leków: min 140 leków w 19 profilach z protokołami infuzji 
(domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) 

TAK, podać    

36.  Tryby infuzji 

• prędkość zwykła 

• objętość/ czas; dawka/czas 

• limit objętości 

TAK 

   

37.  Funkcja wypełnienia linii – 3 tryby 

• Obowiązkowy 

• Nieobowiązkowy 

• Zalecany 
 

TAK 

   

38.  Układ alarmów: 

• Akustyczno-optyczny system alarmów 

• alarm pustej strzykawki 

• alarm przypominający  
– zatrzymana infuzja 

• alarm rozłączenia linii 

• alarm rozładowanego akumulatora 

• alarm otwartego uchwytu komory strzykawki 

• alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia 

TAK 

   

39.  Alarm bliskiego końca infuzji: 

• czas do zakończenia infuzji od 1min – 30min 

• Objętość płynu pozostała w strzykawce <10% pojemności 
strzykawki 
 

TAK 

   

40.  Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub trzy sztuki bez 
dodatkowych elementów 

TAK, podać 
   

41.  Stan naładowania akumulatora widoczny na płycie czołowej  
urządzenia 

TAK    

42.  Czas pracy akumulatora powyżej 6h przy prędkości 5ml/h 
 

TAK, podać    



43.  Czas ładowania akumulatora 

• przy wyłączonej pompie < 6h 

• przy włączonej pompie <20h 

TAK, podać 

   

44.  Akumulator litowo-jonowy; 7,2V 2,2Ah 
TAK 

   

45.  Maksymalny pobór prądu 10-15VA 
TAK 

   

46.  Zasilanie 100V-240V ~ 50/60Hz 
TAK 

   

47.  Stojak jezdny z podwójnym masztem pozwalający obniżyć środek 
ciężkości, pięć podwójnych kółek z dwoma hamulcami, teleskopowe 
ramię wieszaka do worków infuzyjnych z regulacją od 170-220cm, z 
6 wieszakami o łącznej nośności do 6kg, z maksymalnym 
obciążeniem 25kg, możliwość mocowania stacji dokujących, 
średnica podstawy jezdnej ≈ 65cm, masa stojaka ≈ 10,5kg  

TAK, podać 

   

48.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

49.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

50.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

51.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

52.  Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

53.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

za każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
 
UWAGA: Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 22 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Podwójny zasilacz do opasek zaciskowych ze statywem przewoźnym  z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1 kpl 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Podwójny elektroniczny zasilacz opasek zaciskowych do 

wytwarzania i utrzymywania ciśnienia w dwóch niezależnych 

opaskach zaciskowych lub jednej podwójnej opasce zaciskowej 

zakładanej na kończynę podczas operacji w polu bezkrwawym wraz 

z pomiarem czasu ucisku. Wbudowany kompresor oraz akumulator 

pozwalający na pracę bez podłączenia do sieci sprężonego 

powietrza oraz sieci elektrycznej z możliwością stosowania podczas 

transportu pacjenta -1szt 

TAK, podać 

   

2.  Opaska zaciskowa podwójna 64x13cm -1szt,  tolerancja +/-5% TAK, podać    

3.  Opaska zaciskowa podwójna 84x16cm -1szt,  tolerancja +/-5% TAK, podać    

4.  Statyw przewoźny do zasilacza -1szt 
TAK    

5.  Szybkie napełnianie i opróżnianie opasek 
TAK 

   

6.  Zasilanie awaryjne z akumulatora załączane w chwili zaniku napięcia 

sieciowego 

TAK, podać    

7.  Mikroprocesor monitorujący ciśnienie w opaskach i alarmujacy o 

ewentualnych zagrożeniach 

TAK, podać    

8.  Alarmy: brak szczelności układu pneumatycznego, rozładowany 

akumulator 

TAK, podać    

9.  Upłynięcie zadanego czasu sygnalizowane co 1sekundę TAK, podać    

10.  Automatyczny stoper TAK, podać    

11.  Napięcie - 100-240V, 50/60Hz TAK, podać    

12.  Pobór mocy - 65 VA TAK, podać    

13.  
Akumulator - Li-lon 14,8V (czas pracy min 120minut) 

TAK, podać  120minut – 0pkt 
Powyżej 120minut – 

2pkt 

 



14.  Zakres ciśnienia - 100-600mmHg w przyrostach co 10mmHg TAK, podać    

15.  Rodzaj pracy -praca ciągła TAK, podać    

16.  Zakres czasu alarmu - (naliczany/odliczany) w przyrostach co 1 

minuta 

TAK, podać    

17.  Zgodność z normami - EN 60601-1 lub równoważna 
 

   

18.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

19.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

20.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

21.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

22.  Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

23.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

za każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
 
UWAGA: Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 23 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.  
Uniwersalny napęd bateryjny dla chirurgii urazowej, chirurgii stopy i ręki, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 
2kpl 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1 Rękojeść napędu -1szt - płynna regulacja prędkości obrotowej. 
Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów: 
-  wiercenie min.  0-1450 obr./min ; -  rozwiertak  min. 0-330 obr/min. 
Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek min. 18.000 
obr/min, kaniulacja maksymalna  min. 4,0mm 
Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min.  3 Nm;  - 
rozwiercanie min.  13 Nm. Moc wyjściowa min. 170W. Napięcie 
robocze min. 24,0 V, czas ładowania max do 80 min. 
Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) 
znajdujące się poza rękojeścią – w module zasilającym razem z 
baterią. 
Trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie 
oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w 
pokrywie rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana 
zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem 
dodatkową blokadą), uszczelniona. 
System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi 
przyłączami mocowanymi w 8 różnych pozycjach względem 
rękojeści. ( min. 15 złączek, a w tym uchwyt typu Jacobs 
bezkluczowy 6,5 mm (z blokadą odkręcania), uchwyt rozwiertaków z 
redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 13 Nm, 
uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i 
innych ,uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 1-4 
mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie 
obrotowym). Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG 
do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych. Możliwość 
pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła 
dokręcenia min.  1,5 i 4Nm) 

TAK (podać)    

2 Moduł zasilający (baterie) - 2szt- zawierający silnik elektryczny 
napędu, elektronikę sterującą oraz baterie, nie autoklawalny, 1000 
cykli ładowania. Silnik i elektronika sterująca poza rękojeścią 
podczas mycia i sterylizacji. 

 

TAK (podać) 

   

3 Bateria w module zasilającym, nie autoklawalne, bez efektu 
„pamięci”, bez efektu samo-rozładowywania się, min. 1000 cykli 
ładowania. Baterie (moduł zasilający) wyposażone w elektroniczny 
wskaźnik diodowy pokazujący stan naładowania baterii. Pojemność 
baterii w module zasilającym, min 1,2Ah 

TAK (podać) 

 

 Baterie Li-ion - 2 pkt. 
Baterie  Ni-MH, Ni-Cd 

– 0 pkt. 

 

4 Pokrywa do sterylizacji - do sterylnego umieszczania akumulatorów 
w pojemniku na akumulator - 1 szt 

TAK (podać)    



5 
Uchwyt wiertarski – trzyszczękowy typu Jacobs z kluczem 0,5-
7,3mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera,  
śrub Schanza itp. – 1szt 

TAK (podać) 

 

 Średnica nasadki 
=>7,3 mm – 10 pkt. 

< 7,3 mm – 0 pkt 

 

6 Nasadka do rozwiercania panewkowego i szpikowego – 1szt 
Uchwyt z szybkozłączką do rozwiercania, dostępne szybkozłącza: 
AO/ASIF, Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany do wyboru przez 
Zamawiającego.Współpraca z adapterami do uchwytu do 
rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle 
modyfikowany, Harris, Kuentscher 

TAK (podać)    

7 Nasadka piły posuwisto – zwrotnej – 1szt 
Płynna regulacja prędkości oscylacji min.  0-11000  osc/min, (dla 
trybu pracy piła oscylacyjna), Zakres oscylacji ostrza 4mm. 
Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki 
Ostrza do piły poprzecznej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru 
przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy – 5szt 

TAK (podać)    

8 Nasadka piły oscylacyjnej – 1szt 
Płynna regulacja częstotliwości oscylacji min. 0-11000  osc/min (dla 
trybu pracy piła oscylacyjna) 
Długość końcówki piły oscylacyjnej bez ostrza min. 44mm, Kąt 
pracy ostrza  min.4

o. 
Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne 

ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego 
Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki  

TAK (podać)    

9 Kosz do myjni – 1szt TAK (podać)    

10 Pokrywa do kosza do myjni – 1szt TAK (podać)    

11 Kontener (wanna z pokrywą) sterylizacyjny z bezobsługowym filtrem 

do sterylizacji i przechowywania napędu – 1szt 

TAK (podać)    

23 Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

24 W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

25 Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

26 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

27 Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

28 Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 

1pkt za każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 



2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

 
................................................................ 

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 23 poz. 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia. 
Modułowy system bateryjny do chirurgii urazowej i rekonstrukcyjnej, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 
2kpl 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1 Jednostka napędowa 1szt - płynna regulacja prędkości obrotowej. 

Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów /wiercenie/ 

0-1440 obr./min i /rozwiertak /0-384 obr/min., frezowanie 0-3840 

obr/min. Moc 85 W. Maksymalny moment obrotowy /wiercenie, 

frezowanie/ 2,2 Nm i rozwiercanie 6 Nm. Napięcie robocze 14,4 V. 

Kaniulacja płynna , w zakresie od 0,6 mm  do  3,2 mm. 

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Komora na 

akumulator zamykana zatrzaskowo, uszczelniona, dołączana do 

napędu.System wielofunkcyjny współpracującymi z wieloma 

przyłączami. ( min. 10 złączek, a ponadto uchwyt typu Jacobs 

bezkluczowy 7,3 mm, uchwyt typu AO/ASIF z redukcją obrotów 

zwiększającą moment obrotowy do min. 6 Nm, uchwyt kompatybilny 

do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO/ASIF, uchwyt do 

wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 0,6-3,2 mm, końcówka 

do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym. 

Możliwość przyłączenia do konsoli i zasilania elektrycznego. 

Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do 

blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych. Możliwość pracy z 

końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła docisku 

1,5 i 4Nm) 

TAK (podać)    

2 Akumulator 2szt  - baterie akumulatorowe o napięciu 14,4V, nie 

autoklawalne, 1000 cykli ładowania. Pojemność baterii min: 1,2 Ah. 

Czas ładowania < 60 min. 

 

TAK (podać)  Baterie: Li-ion- 2 
pkt. 

Baterie: Ni-MH, Ni-
Cd – 0 pkt 

 

3 Nakładka sterylizacyjna 1 szt - do sterylnego umieszczania 

akumulatorów w pojemniku (osłonie) na akumulator 

TAK (podać)    

4 Szybkozłączka do wierteł AO 1szt  - Prędkość obrotowa: max: 1440 

obr./min.; moment obrotowy: 2,2 Nm 

TAK (podać)    

5  

Uchwyt wiertarski 1szt - typu Jacobs, trzyszczękowy z kluczem 0,5 

TAK (podać)  Średnica nasadki 
wiertarskiej: 

= lub >7,3 mm – 2 
pkt. 

 



mm- 7,3 mm – do każdego rodzaju wierteł (oraz drutów Kirschnera i 

śrub Schanza). Prędkość obrotowa: max: 1440 obr./min.; moment 

obrotowy: 2,2 Nm 

 < 7,3 mm – 0 pkt 

7 Uchwyt do rozwiercania 1szt - z szybkozłączką do 

rozwiercaniaAO/ASIF. Współpraca z adapterami do uchwytu do 

rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle Modified., 

Harris, Kuentscher. Maksymalna prędkość: 384 obr./min.; moment 

obrotowy: 6 Nm. 

TAK (podać)    

8 Uchwyt do piły oscylacyjnej poprzecznej 1szt - płynna regulacja 

częstotliwości oscylacji min. 0-19200  osc/min (dla trybu pracy piła 

oscylacyjna). Możliwość przyłączenia w dowolnej pozycji (co 15 st.) 

względem rękojeści. Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne 

ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego. Wymiana ostrzy 

za pomocą  

TAK (podać) 

 

   

9 Uchwyt do drutów Kirschnera 1szt - do drutów o średnicy od 0,6 – 

3,2 mm  (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji). 

Prędkość obrotowa: max: 960 obr./min.; moment obrotowy: 2,2 Nm 

TAK (podać) 

 

 1 uchwyt 0,6 – 3,2 
mm – 2  pkt. 

Więcej jak 1 uchwyt – 
0 pkt. 

 

10 Kosz do myjni do sterylizacji i przechowywania napędu – 1szt TAK (podać)    

11 Pokrywa do kosza do myjni – 1szt TAK (podać)    

12 Kontener sterylizacyjny (wanna z pokrywą)  z bezobsługowym 

filtrem do sterylizacji i przechowywania napędu – 1szt 

TAK (podać)    

13 Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

14 W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

15 Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

16 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

17 Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

18 Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 

1pkt za każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 



1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA – 23 poz. 3 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia. 
Napęd do ortopedii i traumatologii, CMF, neurochirurgii, z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: ………………………………….  

Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 
 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Konsola podstawowa 1szt - sterująca prosta i łatwa w użyciu, brak 
zbędnych wyświetlaczy. Konsola posiadająca możliwość zasilania z 
konsoli napędu traumatologicznego (elektryczno/akumulatorowego) 
o mocy 80W z piłą oscylacyjną prostą i półkolistą, przystawką do 
rozwiercania oraz przystawką przezierną dla promieni RTG do 
blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych. Konsola 
posiadająca regulację wysokości obrotów.  

TAK (podać) 

 

   

2.  Napęd elektryczny szybkoobrotowy do chirurgii ortopedyczno  - 
urazowej, szczękowo-twarzowej, neurochirurgii, chirurgii kręgosłupa 
1szt.   
Ilość obrotów: 60 0000 obr/min.  
Regulacja obrotów: -  25 %                      15 000  obr/min.               
                              -  50 %                      30 000  obr/min.                       
                              -  75 %                      45 000  obr/min.                        
                              - 100 %                     60 000  obr/min.                         
Możliwość zmiany kierunku obrotów: prawo/lewo w sterylnym polu 
na korpusie napędu. Długość napędu max. 130mm, waga max 185g. 
Napęd z ręcznym, WŁ/WYŁ- na korpusie wiertarki oraz ręcznym 
włącznikiem i wyłącznikiem elektromagnetycznym na spuście. 

TAK (podać) 

 

   

3.  Kabel przyłączeniowy rękojeść/konsola elastyczny , sterylizowany w 
parze – 4 m – 1szt 

TAK (podać)    

4.  Złączka uszczelniajaca do kabla – 1szt TAK (podać)    

5.  Włącznik ręczny do rękojeści napędu, zatrzaskowy z blokadą 
uruchomienia – 1szt 

TAK (podać)    

6.  Sterownik nożny (pedał), z możliwością WŁ/WYŁ napędu oraz 
irygacji.  – 1szt 

TAK (podać)    

7.  Przewód przyłączeniowy Konsola/Sterownik nożny – 4 m; elastyczny, 
sterylizowany w parze – 1szt 

TAK (podać)    

8.  Przystawka do wiertła Jakobs 45
0
, kaniulowana – 1szt  Prędkość 

obrotowa około 1800 obr./min. Nasadka wiercąca Jackobs 45
0
, 

kaniulowana,  montowana na zasadzie szybkozłączek – „click” w 6-8 
różnych pozycjach obrotowych. 

TAK (podać)    

9.  Nasadka do drutów Kirschnera – 1szt, samochwytająca, prędkość 
oborotowa około 2700obr./min., średnica od 0,6 do 1,6mm, 
możliwość obrotu o 300 st., montowana na zasadzie szybkozłączek 
– „click” w 6-8 różnych pozycjach obrotowych. 

TAK (podać)    



10.  Nasadka piły oscylacyjnej  – 1szt – piła prosta (sagittal), 22.000 
osc/min, montowana na zasadzie szybkozłączek–„click” w 6-8 
różnych pozycjach obrotowych." 

TAK (podać)    

11.  Spray do konserwacji – 1szt TAK (podać)    

12.  Adapter spray/rękojeść – 1szt TAK (podać)    

13.  Adapter spray/nasadka – końcówka – 1szt TAK (podać)    

14.  Vario Case – 1szt – do przechowywania, mycia i sterylizacji napędu  TAK (podać)    

15.  Pokrywa ze stali nierdzewnej, – 1szt TAK (podać)    

16.  Kontener sterylizacyjny (wanna z pokrywą) z bezobsługowym filtrem 
do sterylizacji i przechowywania napędu – 1szt 

TAK (podać)    

17.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

18.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

19.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

20.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

21.  Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

22.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

za każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
 
UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 

................................................................ 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 



GRUPA – 24 poz. 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i wyposażenia.   
Napęd ortopedyczny hybrydowy z wzajemnie wymiennymi nasadkami zasilany akumulatorowo i sieciowo  z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok 
produkcji 2019 lub 2020 – 1kpl 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ………………………………………..Kraj pochodzenia……………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne 

 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Jednostka sterująca 1szt - elektroniczna konsola zasilacza silników 

bezkomutatorowych, z generatorem zmienno częstotliwościowym z 

dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza 

sterownika nożnego na panelu konsoli, możliwość współpracy z 

silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem 

ze złączem typu intra, ekranem dotykowym LCD, menu 

piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, 

ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych 

rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną 

chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min. Menu w języku 

polskim 

TAK, podać    

2.  Sieciowy przewód zasilający o długości min. 5 metrów – 2szt TAK, podać    

3.  Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i 

przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością 

sterowania funkcjami konsoli – 1szt 

TAK, podać    

4.  Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej piły 

ołówkowej/kraniotomu/ trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel 

silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem 

do silnika – 1szt 

TAK, podać    

5.  Uchwyt pistoletowy wiertarki ze zintegrowany silnikiem, z trybem 

wiertarskim i gwintującym, o mocy 200W, kaniulacja 3,3mm, prawo i 

lewo obrotowa, masa 800 g, w zestawie tuleja osłonowa do drutów 

Kirschnera – 1szt 

TAK, podać    



6.  Napęd akumulatorowy wiertarsko-pilarski 1szt. Tytanowa, 

pistoletowa obudowa dostosowana do mycia we wszystkich 

środkach w tym alkalicznych, silnik bez szczotkowy komutowany 

elektronicznie o mocy 85W; płynnie regulowane obroty, zmiana 

kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu, 

możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji; kaniulacja Ø 3,2 

mm; blokada przed niezamierzonym uruchomieniem; dystalna 

osłona drutu Kirschnera w zestawie; akumulatory niesterylizowalne 

umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora 

w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator; możliwość 

zasilania z sieci elektrycznej. 

TAK, podać    

7.  Akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą; 

możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora 1szt 
TAK, podać    

8.  pokrywa komory akumulatora 1szt TAK    

9.  Ładowarka elektroniczna z 4 gniazdami akumulatorów, ze 

wskaźnikiem ładowania przy każdym gnieździe; uniwersalna; system 

diagnozowania stanu zużycia akumulatorów; wskaźnik informujący o 

konieczności wykonania czynności serwisowych. Proces ładowania 

pulsacyjnego zapewniający optymalny, maksymalny stan 

naładowania akumulatorów (bez histerezy pojemnościowej) 1szt 

TAK    

10.  Nasadka wiertarska Jacobs, śr. 0,5 - 4,0mm, obroty 0 - 1250 obr/min, 

moment obrotowy min. 2 Nm - 2szt 
TAK, podać    

11.  Nasadka Kirschner dla drutów  o średnicy 0,6 - 3,2 mm, obroty 0 - 

1250 obr/min - 2szt 
TAK, podać    

12.  Nasadka piły oscylacyjnej z maksymalną długością użytkową ostrzy 

50 mm, obroty 0 - 15 750 obr/min, wychylenie ostrza 4.5° - 2szt 
TAK, podać    

13.  Nasadka piły posuwisto-zwrotnej , obroty 0 - 15 750 obr/min, skok 

ostrza 2.5mm - 2szt 
TAK, podać    

14.  Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli  

- 1szt 
TAK    

15.  Kosz stalowy, perforowany ze stelażem i uchwytami do napędu, 

nasadek, pokrywy akumulatora, brzeszczotów i osłony do drutu 

Kirschnera - 2szt 

TAK    



16.  Wanna kontenera w standardzie 1/1 o wymiarach 592/274/135 mm; 

wykonana z aluminium; z uchwytami kontenera blokującymi się pod 

kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni); uchwyty na 

tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera - 2szt 

TAK, podać    

17.  Pokrywa kontenera srebrna lub kolorowa; posiadająca podwójny 

system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami 

oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe; 2 gniazda na filtr 

mikroporowy, teflonowy - 2szt 

TAK, podać    

18.  Filtry do kontenera teflonowe na 5000 cykli - 4szt TAK, podać    

19.  Tabliczka identyfikacyjna, kolor wybrany przez zamawiającego, opis 

do 13-20 miejsc - 8szt 
TAK, podać    

20.  Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia we 

wszystkich środkach w tym alkalicznych, silnik bez szczotkowy 

komutowany elektronicznie o mocy 250W; płynnie regulowane 

obroty, zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści 

napędu, możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji; 

kaniulacja Ø 4,0 mm; blokada przed niezamierzonym 

uruchomieniem; dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie; 

akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w 

sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego 

pojemnika na akumulator; możliwość zasilania z sieci elektrycznej 

dodatkową przystawką. 

TAK, podać    

21.  Akumulator litowo-jonowy lub NiMH ze zintegrowaną elektroniką 

sterującą; możliwość serwisowej wymiany samych ogniw 

akumulatora. 

TAK, podać    

22.  pokrywa komory akumulatora TAK    

23.  Nasadka frezerska: kaniulacja Ø 4,0 mm; moment obrotowy 19 Nm; 

płynnie regulowana prędkość obrotowa min. w zakresie 0-250 

obr./min. 

TAK, podać    

24.  Nasadka wiertarska  trójszczękowa typu hybrydowy Jacobs ( 

obsługiwana bez kluczykowo i kluczykiem); zakres chwytu 0,6 - 6,5 

mm; kaniulacja 4,0mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-

1000 obr./min.; moment obrotowy min 4 Nm. 

TAK, podać    



25.  Nasadka wiertarska małe AO; kaniulacja Ø 4,0 mm; płynnie 

regulowana prędkość obrotowa 0-1000 obr./min. ; moment obrotowy  

min 4 Nm. 

TAK, podać    

26.  Piła oscylacyjna. Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do 

mycia we wszystkich środkach w tym alkalicznych, silnik bez 

szczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250W; płynnie 

regulowane oscylacja 0-13000osc/min; ; blokada przed 

niezamierzonym uruchomieniem; głowica obrotowa 360°; 

brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą; 

akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w 

sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego 

pojemnika na akumulator; możliwość zasilania z sieci elektrycznej 

dodatkową przystawką. 

TAK / NIE  Możliwość zasilania z 
sieci elektrycznej  

TAK – 2pkt 
 

Możliwość zasilania z 
sieci elektrycznej  

NIE – 0pkt 
 

 

27.  Sposób mycia napędów, końcówek i koszy TAK, podać  Ręczne – 0pkt 
Ręczne/mechaniczne – 

2pkt 

 

28.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

29.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego 
zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK    

30.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

31.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

32.  Serwisant kontakt 
TAK, podać 

   

33.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie 
gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana 
części przewidzianą przez producenta 

TAK, podać 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

za każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

 
 
UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli na wezwanie. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  

 
................................................................ 

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 


