Wzór umowy
zawarta w dniu …………………. w Białymstoku,
w ramach projektu: „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej
Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy POWR.05.03.00-00-0070/17-00 . Projekt realizowany
jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3. Wysoka jakość kształcenia
na kierunkach medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ,
zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą przy ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok, posiadającym
REGON:
052204334
oraz
NIP:
5422806515,
zwanym
dalej
w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1 ......................................... – ...........................................................................................;
2 ......................................... – ...........................................................................................,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy
..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….. wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................. ..........
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...............,
zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:
1 ...............................
2 ...............................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod
firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................,
posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod
firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................,
posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
oraz
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod
firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................,
posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w
.................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP:
………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
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o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wyposażenia
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (zwanego/ ych również sprzętem)
wyszczególnionym w załączniku 1.
2. Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą z dnia .................. 201… r., na którą składają się
Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do umowy) , Oświadczenie o braku powiązań
(Załącznik nr 3 do umowy), Oświadczenie o potencjale organizacyjno-technicznym
(Załącznik nr 4 do umowy)
§ 2.
Wynagrodzenie
1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na ....................... zł brutto (słownie:
................................................), w tym podatek VAT ....... % w kwocie ................. zł.
2. Cena pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu
umowy, a w szczególności:
- wartość sprzętu brutto;
- koszty opakowania i transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
- koszt rozpakowania oraz instalacji w miejscu użytkowania;
- koszt instrukcji obsługi w języku polskim;
- koszt obsługi serwisowej w czasie trwania gwarancji;
- koszt gwarancji realizowanej na zasadach ustalonych w umowie itp.
3. Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy.
§ 3.
Warunki realizacji umowy
1. Termin realizacji postanowień umowy strony uzgadniają na .............. dni od dnia jej zawarcia tj.
do dnia ........................
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru w liczbie …..
egzemplarzy jest MCSM wskazanej we wzorze Protokołu odbioru (Załącznik nr 3 do umowy) lub
osoba przez niego upoważniona.
3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do miejsca wskazanego w protokole odbioru. Uzgodnienie
terminu dostawy oraz podpisania protokołu odbioru z osobą/ ami wskazaną/ ymi w ust. 2 leży w
gestii Wykonawcy z zachowaniem terminu określonego w ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać instalacji przedmiotu umowy w terminie o którym mowa
w ust. 1.
5. Pod pojęciem instalacja należy rozumieć zmontowanie i podłączenie sprzętu, jego uruchomienie i
sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania.
6. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym
przedmiocie umowy.
7. Jeżeli przy dostawie przedmiotu Umowy strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca
zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez
obie strony. Usuwanie wad lub braków w dodatkowym terminie nie przedłuża terminu
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realizacji postanowień umowy, o którym mowa w ust. 1.
8. Potwierdzeniem przyjęcia dostawy i instalacji jest protokół odbioru sporządzony na dzień
realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady na
dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.
§ 4.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, że może być
użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w ofercie i w instrukcji obsługi oraz udziela
gwarancji wynoszącej ..... miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Zgłoszenia wady Zamawiający będzie dokonywał faksem na nr .............................................. lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……….. (data zgłoszenia wady), przy czym
potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty
elektronicznej jest dowodem na zgłoszenie wady. Wykonawca potwierdzi tego samego dnia
faksem na nr ....................................... lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego
………………. przyjęcie zgłoszenia o wadzie.
3. Naprawy wykonywane będą w terminie do …… dni od dnia zgłoszenia wady. Naprawy
wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się
temu istota wady.
4. W przypadku konieczności dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania
przedmiotu umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili
wydania wadliwego towaru w miejscu jego używania, za potwierdzeniem jego upoważnionemu
przedstawicielowi, do chwili odbioru towaru w miejscu jego ostatniego używania, przez
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu naprawy lub wymianie na nowy
egzemplarz wolny od wad. Z czynności odbioru przedmiotu umowy po naprawie strony sporządzą
protokół odbioru.
5. Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o cały czas niesprawności
przedmiotu umowy.
6. Jeżeli przedmiotu umowy lub jego elementu nie da się naprawić albo w razie wystąpienia
konieczności dokonania ich czwartej naprawy, Zamawiający może żądać wymiany odpowiednio
elementu lub przedmiotu umowy na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy
element lub przedmiot umowy w terminie do …… dni od dnia zgłoszenia żądania przez
Zamawiającego. W takim przypadku okres gwarancji nowego elementu lub przedmiotu umowy
rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia.
7. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji,
Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, z zastrzeżeniem że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu
odbioru.
8. Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy, powstałe z
winy Zamawiającego.
9. Serwis prowadzi: ............................................................
ul. .............................................................................................
tel.: .................. faks : .....................
w godzinach…… do ………….
e-mail: ......................................................................................
10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie obowiązany wydać
przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany, na pisemne wezwanie
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Zamawiającego, do bezzwłocznego zwrotu otrzymanej ceny za ten przedmiot, bez względu na
inne postanowienia umowy.

§ 5.
Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do 60
dni od daty złożenia w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku, oryginału prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania
przez Zamawiającego transzy z Ministerstwa Zdrowia. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy
żadne odsetki za opóźnienie w zapłacie.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, podpisany przez osobę/y wskazaną/e
w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy.
3. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.
4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….. Za dzień zapłaty uznaje
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność
naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona
zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
wystawienia faktury korygującej.
6.
§ 6.
Odstąpienie od umowy
1. Przyczynami uprawniającymi odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada
Wykonawca, jest stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, w razie :
1) zmiany modelu oferowanego urządzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi w przypadku,
gdy model urządzenia został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym
do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub
który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej w
umowie,
2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami,
postanowienia
niniejszej
umowy
posiadają
pierwszeństwo
w
zakresie,
w jakim umowa jest w stanie to określić.
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6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze
postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i
jednym dla Zamawiającego.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy nr ................................
PROTOKÓŁ ODBIORU
Zamawiający

Wykonawca

……………………………..

……………………………….

Przedmiot odbioru:

Nazwa producenta:
Model urządzenia:
Nr fabryczny:
Inne:

Sprzęt zainstalowano: TAK/NIE
Zastrzeżenia:

TAK/NIE

UWAGI:…………………………………………………………………………………………
I*) Termin usunięcia wad:...................................................................
Pieczęć Wykonawcy
Pieczęć Zamawiającego

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
Zamawiającego

Podpis Wykonawcy

Podpis i pieczątka Dziekana/Rektora lub osoby
upoważnionej
…………………………….

II*) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu:…………….. ………………………
Pieczęć Zamawiającego

Pieczęć Wykonawcy

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
Zamawiającego

Podpis Wykonawcy
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Podpis i pieczątka Dziekana/Rektora lub osoby
upoważnionej
…………………………….

UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do zapłaty faktury VAT.
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Białystok, dnia 18 lipca 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/CSM/2018
w postępowaniu na „Zakup wraz z dostawą wyposażenia sal symulacji medycznej”
w związku z realizacją projektu
pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole
Medycznej w Białymstoku” w ramach Priorytetu V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3
Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
lata 2014-2020.

I.

WPROWADZENIE

1.

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn.: „Realizacja Programu
Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”
(umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0070/17-00) w ramach Priorytetu V
Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach
medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, lata 2014-2020, zwanym dalej
„Projektem”.

2.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Medyczna w
Białymstoku, Partnerami zaś: NZOZ Gabinet Rehabilitacji Mariusz Dowejko, Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Wanda
Chmielewska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.

4.

Do postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej „Wytycznymi”.

5.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad ochrony uczciwej konkurencji,
przejrzystości, jawności postępowania i równego traktowania Wykonawców.

6.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II. ZAMAWIAJĄCY
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku z adresem: ul. Krakowska 9,
15-875 Białystok wpisana do rejestru, NIP 5422806515, REGON 052204334.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia sal symulacji medycznej.
Zamówienie składa się z niżej wymienionych części:
str. 1

Część I – Wyposażenie sali symulacji z zakresu BLS
Część II - Wyposażenie sali symulacji z zakresu ALS
Część III – Wyposażenie pracowni nauki umiejętności technicznych
Część IV - Wyposażenie sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności
Część V – Wyposażenie pomieszczenia kontrolnego
Część VI - Wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE
Część VII - Wyposażenie sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
35112100-3 - Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych
33100000-1 - Urządzenia medyczne
33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne
38423000-6 - Urządzenia do pomiaru ciśnienia
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
IV. INFORMACJE DODATKOWE
1.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

2.

Dopuszcza się złożenie oferty dotyczącej każdej z części od I do VII.

3.

Oferent, który złoży ofertę częściową wypełnia tylko te części Formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 2, które dotyczą składanej oferty.

4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających.

6.

Ilekroć w treści Zapytania i Załączników do Zapytania znajduje się odniesienie do konkretnego
rodzaju norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu lub który w celu wykazania
spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań realizacji zamówienia powołuje
się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

7.

Jeżeli w treści Zapytania i Załączników do Zapytania znajduje się jakikolwiek wskazanie na
określony wyrób, źródło, znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie – należy
przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ, wyłącznie w celu ułatwienia
określenia ich parametrów technicznych i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub
innych wyrobów / produktów o równoważnych parametrach technicznych nie gorszych niż te,
podane pod pojęciem typu. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany
przedmiot zamówienia wymagań realizacji zamówienia powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego materiały, urządzenia lub inne wyroby / produkty spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.

8.

Integralną część Zapytania stanowi wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6.

9.

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym, dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
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unijnych na lata 2014-2020 oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2.

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim,
pismem czytelnym i zapisanym techniką nieścieralną, w jednym egzemplarzu.

3.

Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez
osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

4.

Miejsca w ofercie, w których Wykonawca dokonał poprawek muszą być parafowane przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji
określonymi w pkt. 3.

5.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być ze sobą trwale spięte a strony kolejno
ponumerowane.

6.

Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim
lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa dokumenty
sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.

7.

Wykonawca może zastrzec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być
przez Wykonawca złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu
udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem
stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.

8.

Ofertę należy złożyć w odrębnej nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie.

9.

Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
a) Nazwa i adres Wykonawcy,
b) Dopisek:
NIE OTWIERAĆ
Zapytanie ofertowe nr 02/CSM/2018

10. Koperta/paczka, o której mowa w pkt 8 powinna być zaadresowana do Zamawiającego na
adres siedziby Zamawiającego i opatrzona imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem
Wykonawcy.
11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty spoczywają na Wykonawcy.
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie następujące
warunki:
1.1

są niepowiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1.2

dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnymi do wykonania
zamówienia.

1.3

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonane zamówienia.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w pkt 1.1, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w pkt 1.2 i 1.3 Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału, na podstawie przedstawionych, wraz z ofertą,
dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VII.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium „spełnia – nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały
dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak
któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej
formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało
odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub
osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z
udziału w postępowaniu.
VII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH OD WYKONAWCAÓW
Oferty powinny zawierać:
1.

Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

2.

Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.

3.

Wypełniony formularz Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
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4.

Wypełniony formularz Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz
sytuacji ekonomiczno-finansowej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego.

5.

Wypełniony formularz Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w RODO stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dostawa sprzętu, będącego przedmiotem
zamówienia, ustala się na maksymalnie 30.09.2018 roku.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy, na
skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Cena oferty musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie elementy
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2.

Należy podać wartość brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

X. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród
Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria.

ofert

niepodlegających

odrzuceniu

Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać każdy z
Wykonawców w odniesieniu do każdej części zamówienia, według poniższych kryteriów.
lp.
1.
2.

Kryterium
Cena (C)
Okres gwarancji i wsparcia serwisowego (G)
SUMA PUNKTÓW

Waga
w punktach
80
20
100

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych
kryteriów otrzyma najwyższą punktację.
1.

Cena (C)

Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę cenę całkowitą
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazaną w formularzu ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena w ramach kryterium „Cena” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
C=

Cn
×80 pkt
Co

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
W – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”
2.

Okres gwarancji i wsparcia serwisowego (G)
Ocena gwarancji i wsparcia serwisowego dokonywana będzie przez porównanie danych
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zawartych w ofertach do najdłuższego okresu gwarancji i wsparcia serwisowego wśród
zaproponowanych. Oferta o najdłuższym okresie otrzyma 20 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej,
wg wzoru:
G=

Go
×20 pkt
Gmax

gdzie:
Go – okres gwarancji i wsparcia serwisowego (w miesiącach kalendarzowych) w
ocenianej ofercie
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i wsparcia serwisowego (w miesiącach
kalendarzowych) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
G – ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji i wsparcia serwisowego”
Wykonawca nie może zaoferować krótszego okresu gwarancji i wsparcia serwisowego niż
12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu dostawczo - odbiorczego. Oferty z krótszym
okresem gwarancji i wsparcia serwisowego niż wskazane w zdaniu poprzednim zostaną odrzucone i
nie będą podlegać dalszej ocenie.
3.

Ocena końcowa (K)

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która
spełnia wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz
uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K=C +G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „okres gwarancji i
wsparcia serwisowego”
K – liczba punktów w ocenie końcowej.
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
matematycznymi.
XI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Oferty należy składać do dnia 21 sierpnia 2018 roku do godz. 1200.

2.

Oferty składać można osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. Krakowska 9, 15-875
Białystok.

3.

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie
ona do Zamawiającego nie później niż dnia 21 sierpnia 2018 roku do godz. 1200.

4.

Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako
OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE.

5.

Oferty złożone po terminie nie będą zwrócone Wykonawcom. Zostaną zniszczone bez
uprzedniego ich otwierania.

6.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018 roku o godz. 1400 pod adresem:
ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok.

7.

Otwarcie ofert jest jawne.
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XII.WYJAŚNIENIA I ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dot. zapytania
ofertowego do dnia 10 sierpnia 2018 roku do godziny 12.00. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
wpłynie do Zamawiającego po terminie Zamawiający może pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

2.

Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie
internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe.

3.

Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść zapytania
ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której
upubliczniono zapytanie ofertowe. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego,
Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie przez Wykonawców zmian w ofercie.

4.

Zmiany treści zapytania ofertowego oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia będą
wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

XIII. ZMIANA ORAZ WYCOFANIE OFERTY
1.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności
przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być
opakowane tak jak oferta (zgodnie z zapisami Rozdziału V). Koperta dodatkowo winna
zawierać dopisek „ZMIANA OFERTY”.

2.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. O
wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak
jak oferta (zgodnie z zapisami Rozdziału V). Koperta dodatkowo winna zawierać dopisek
„WYCOFANIE OFERTY”.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XV.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie z zastrzeżeniem pkt 2.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą pocztową lub
elektroniczną (e-mail: csm@wsmed.pl) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła
do adresata przed upływem terminu.

3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w
ust.1 drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
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XVI. OSOBY
UPOWAŻNIONE
ZE
STRONY
KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

ZAMAWIAJĄCEGO

DO

Dr hab. Jolanta Lewko
tel.: +48 663749491
e-mail: csm@wsmed.pl.
XVII. NEGOCJACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji oferty w następujących
sytuacjach:
1.1 Dwie lub więcej ofert otrzyma tą samą, najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
1.2 Wartość oferty będzie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego.
1.3 Wartość oferty będzie zdaniem Zamawiającego zawyżona w stosunku do oferowanego
przedmiotu.
2. Do negocjacji zaproszeni zostaną jedynie wykonawcy, których oferty otrzymały najwyższą
liczbę punktów w ocenie końcowej. Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy
potwierdzili spełnianie warunków udziału w postępowaniu i których oferty nie będą podlegały
odrzuceniu. Prowadzone negocjacje będą dotyczyły wyłącznie ceny i mają charakter poufny.
3. Po zakończeniu negocjacji oferty wykonawców zaproszonych do negocjacji zostaną ocenione
ponownie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale X.
XVIII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW WYBORU OFERTY
1.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w
Rozdziale XVII.

2.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę
firmy oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz zamieści stosowną informację na
stronie internetowej Zamawiającego i przekaże do publikacji na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

3.

Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę udostępniony zostanie protokół postępowania o
udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

4.

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

5.

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawca, który w postępowaniu
wyboru ofert uzyskał najwyższą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XIX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY
1.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty (z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XVIII Zapytania) oraz, z
zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.

Zamawiający poprawi w ofercie:
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4.1

oczywiste omyłki pisarskie,

4.2

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

4.3

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Zapytaniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę̨, którego oferta została poprawiona.
3.

4.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną postępowaniu jeżeli:
3.1

jej treść nie odpowiada treści Zapytania, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej ,

3.2

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3.3

zawiera rażąco niską cenę̨ w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4

została złożona przez Wykonawcę̨ wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu,

3.5

zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3.6

wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 2.3. powyżej,

3.7

wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania:
4.1

który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4.2

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

4.3

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

4.4

jeżeli Wykonawca (w tym osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy)
pozostaje z Zamawiającym (w tym osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy) w relacjach określonych w Rozdziale VI pkt 1.1. Zapytania.

5.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

6.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
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8.

Zamawiający odrzuci ofertę̨ Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień́ wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę̨ w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.

2.

Warunki zmiany umowy zostały określone w treści Załącznika nr 6.

3.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena zaoferowana przez
Wykonawcę przekracza środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

4.

Zamawiający zastrzega także możliwość zakończenia postępowania
najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.

5.

O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi:

bez

wyboru

5.1

za pośrednictwem strony internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe – w
przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

5.2

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia
postępowania po upływie terminu składania ofert.

6.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

7.

Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych
szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym
mowa w pkt 2 i 3 powyżej.

8.

Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2 i pkt 3 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również
po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć
postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty.

9.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w
postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego
działania.

XXI.
1.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1

administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Medyczna w
Białymstoku, adres: ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok, dane kontaktowe: tel.: 85 749
94 30, fax: 85 149 94 31, e-mail: biuro@wsmed.pl;

1.2

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania (Zapytanie ofertowe nr
02/CSM/2018 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności);
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1.3

odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o rozdział 6.5.2 pkt 15
Wytycznych;

1.4

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż dwa lata od
dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia
wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu,
zgodnie z treścią §17 ust. 4 Umowy o dofinansowanie Projektu.

1.5

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

1.6

posiadają Państwo:
1.6.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących;
1.6.2 na podstawie art., 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych
osobowych;
1.6.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

1.7

nie przysługuje Państwu:
1.7.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
1.7.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.7.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.8

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie wypełniania
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiącym
Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

XXII. ZAŁĄCZNIKI
załącznik nr 1:
załącznik nr 2:
załącznik nr 3:
załącznik nr 4:
załącznik nr 5:
załącznik nr 6:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz Oświadczenia o braku powiązań
Formularz Oświadczenia o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz
sytuacji ekonomiczno-finansowej
Formularz
Oświadczenia
w
zakresie
wypełniania
obowiązków
informacyjnych
Wzór umowy

……………………………………
Podpis Zamawiającego
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 02/CSM/2018

FORMULARZ OFERTOWY
Składając ofertę w postępowaniu na „Zakup wraz z dostawą wyposażenia sal symulacji medycznej”
ja/my niżej podpisany/i:
Wykonawca

Adres
Numer NIP
Numer telefonu
Adres e-mail (do kontaktów z
Zamawiającym)

1. SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 02/CMS/2018
2. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami
i zasadami postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. OFERUJEM/Y wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną wskazaną poniżej:

Projekt pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy:
POWR.05.03.00-00-0070/17-00

UWAGA: W przypadku składania oferty częściowej Oferent wypełnia tylko odpowiednie wiersze

CZĘŚĆ I Wyposażenie sali symulacji z zakresu BLS
Lp.
1
2
3
4

Nazwa sprzętu
Fantom BLS
dorosłego
Fantom BLS
dziecka
Fantom BLS
niemowlęcia
Defibrylator
automatyczny
treningowy AED

Ilość
sztu
k

Parametry oferowane
(wypełnia Wykonawca)

Cena
jednostkow
a brutto

Wartość
brutto

Okres gwarancji
(w miesiącach)

2
2
2
2
SUMA (cena całkowita za realizację Części I)

Projekt pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy:
POWR.05.03.00-00-0070/17-00

CZĘŚĆ II Wyposażenie sali symulacji z zakresu ALS

Lp
.
1

2

3
4
5

Nazwa sprzętu
Zaawansowany
Fantom ALS
dorosłego
Zaawansowany
fantom PALS
dziecka
Zaawansowany
Fantom PALS
niemowlęcia
Plecak ratowniczy
Defibrylator
manualny z funkcją
AED

Ilość
sztuk

Parametry oferowane
(wypełnia Wykonawca)

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Okres gwarancji
(w miesiącach)

1
1

1
1
1
SUMA (cena całkowita za realizację Części II)
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CZĘŚĆ III Wyposażenie pracowni nauki umiejętności technicznych

Lp
.

1

2.

3.

4.
5
6
7

8

Nazwa sprzętu
Trenażer- nauka
zabezpieczenia
dróg
oddechowych
dorosły
Trenażer- nauka
zabezpieczenia
dróg
oddechowych
dziecko
Trenażer- nauka
zabezpieczenia
dróg
oddechowych
niemowlę
Trenażer- dostępy
do naczyniowe
obwodowe
Trenażer- dostęp
doszpikowy
Trenażer- iniekcje
domięśniowe
Trenażer- iniekcje
śródskórne
Trenażercewnikowanie
pęcherza
(wymienny)

Ilość
sztuk

Parametry oferowane
(wypełnia Wykonawca)

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Okres gwarancji
(w miesiącach)

1

1

1

3
1
2
2

1

Projekt pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy:
POWR.05.03.00-00-0070/17-00

9
10
11

12

13
14
15.
16.
17

Trenażer- badanie
gruczołu
piersiowego
Trenażerkonikotomia
Fantom
noworodka
pielęgnacyjny
Fantom
noworodka do
nauki dostępu
naczyniowego
Fantom
wcześniaka
Model pielęgnacji
stomii
Model pielęgnacji
ran
Model pielęgnacji
ran odleżynowych
Model do
zakładania
zgłębnika

2
1
1

1

1
1
1
1
1
SUMA (cena całkowita za realizację Części III)

Projekt pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy:
POWR.05.03.00-00-0070/17-00

CZĘŚĆ IV Wyposażenie sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności
Lp
.
1.
2
3
4
5

6

Nazwa sprzętu
Wysokiej klasy
symulator pacjenta
dorosłego
Wysokiej klasy
symulator dziecka
Wysokiej klasy
symulator
niemowlęcia
Stanowisko
sterowania
Łóżko na
stanowisko
intensywnej terapii
Wózek
reanimacyjny dla
dzieci z
wyposażeniem
Inkubator otwarty

7

11
12

Ilość
sztuk

Parametry oferowane
(wypełnia Wykonawca)

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Okres gwarancji
(w miesiącach)

1
1

1
2

1
1

Wózek
reanimacyjny z
wyposażeniem

1

Defibrylator
manualny z funkcją
AED

1
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13

Panel medyczny z
doprowadzonymi
wybranymi
mediami

1

14

Pompa
strzykawkowa

1

15

1

16

Pompa infuzyjna
objętościowa
Respirator

17

Ssak próżniowy

1

1

SUMA (cena całkowita za realizację Części IV)
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CZĘŚĆ V Wyposażenie pomieszczenia kontrolnego
Lp
.
1.

Nazwa sprzętu
Zestaw
wyposażenia
pomieszczenia
kontrolnego

Ilość
sztuk

Parametry oferowane
(wypełnia Wykonawca)

Cena
jednostkow
a brutto

Wartość
brutto

Okres gwarancji
(w miesiącach)

1

SUMA (cena całkowita za realizację Części V)

Projekt pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy:
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CZĘŚĆ VI Wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE
Lp
.
1
2
3
4
5

Nazwa sprzętu
System audio-video
Kozetka lekarska
Stanowisko
komputerowe
Lampa zabiegowa
Zestaw
wyposażenia
prezentacyjnego i
komunikacyjnego

Ilość
sztuk

Parametry oferowane
(wypełnia Wykonawca)

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Okres gwarancji
(w miesiącach)

1
1
1
1
1
SUMA (cena całkowita za realizację Części VI)

Projekt pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy:
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CZĘŚĆ VII Wyposażenie sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

Lp.

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nazwa sprzętu
Zaawansowany
fantom
pielęgnacyjny
pacjenta starszego
Zaawansowany
fantom
pielęgnacyjny
pacjenta
dorosłego
Panel nadłóżkowy
z wybranymi
mediami
Łóżko szpitalne
ortopedyczne
Stanowisko do
iniekcji
Lampa zabiegowa
Łóżko pacjenta
domowe
Aparat EKG
Zestaw do
profilaktyki
przeciwodleżyno
wej
Szafka
trzyłóżkowa
Wózek

Ilość
sztuk

Parametry oferowane
(wypełnia Wykonawca)

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Okres gwarancji
(w miesiącach)

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
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12
13

14

15
16
17

reanimacyjny z
wyposażeniem
Wózek inwalidzki
Zestaw do nauki
przemieszczania
pacjentów
Zestaw sprzętu do
pielęgnacji i
higieny pacjentów
w tym In.
mobilny system
pielęgnacji
pacjenta, wózek
prysznicowy,
podnośnik
Ssak elektryczny
Łóżko szpitalne z
przechyłami
bocznymi
Wózek
transportowy

1
1

1

1
1
1
SUMA (cena całkowita za realizację Części VI)

4. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr od _____ do_____* niniejsza oferta oraz wszelkie
załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Niewykazanie nie
później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem przez

Projekt pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy:
POWR.05.03.00-00-0070/17-00

Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał w ww. terminie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
konsekwencji czego Zamawiający odtajni wskazane informacje bez wzywania do dalszych wyjaśnień.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert.
7. WSZELKĄ
KORESPONDENCJĘ
w
sprawie
niniejszego
postępowania
________________________________________________________________________*

należy

kierować

na

8. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest: ___________________________*
9. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________

_______________, dnia _____________ 2018 r.

______________________________________
(pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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adres:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 02/CSM/2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja wymaganych parametrów techniczno-użytkowych
CZĘŚĆ I Wyposażenie sali symulacji z zakresu BLS
Lp.
1

Nazwa sprzętu
Fantom BLS
dorosłego

Opis parametrów

Wymagane

 Oprogramowanie z informacją zwrotna o przeprowadzanym
RKO w czasie rzeczywistym.
 Realistyczne wypełnienie (organy wewnętrzne) klatki
piersiowej do RKO.
 Intubacja workiem samorozprężalnym z unoszeniem klatki
piersiowej.
 Realistyczne drogi oddechowe z językiem, strunami
głosowymi, tchawicą i przełykiem.
 Tracheotomia-możliwość wielokrotnego przebicia tchawicy
i umieszczanie rurki do tracheotomii z przyłączonym
dodatkowym urządzeniem ciśnieniowym dla obserwacji
unoszenia się klatki piersiowej.
 Iniekcja i infuzja-zaawansowane treningowe ramię i ręka do
wkłuć domięśniowych
 Otwory ustne i nosowe do płukania żołądka i karmienia
przez sondę
 Stomie dla poprzecznej kolonostomi, ileostomii oraz
urostomii.
 Wymienne genitalia umożliwiające damskie i męskie
cewnikowanie pęcherza.

tak

Ilość
sztuk
2

OPIEKA PODSTAWOWA:
 Oczy otwarte i zamknięte, jedna źrenica jest powiększona.
 Stawy w łokciach, nadgarstkach, kolanach i kostkach.
 Pochyla się w talii jak człowiek.
 Wymienne genitalia dla ćwiczenia męskiego i żeńskiego
cewnikowania.
 Lewatywa.
 Dwa wrzody przedstawiające początkowy stan i
zaawansowany zainfekowany stan-wystające stomie do
przeprowadzenia kolonostomii, ileostomii i urostomii
podłączone do wewnętrznego, wyciągalnego zbiornika.
 Wyciągalne wewnętrzne zbiorniki.
 Badanie i masaż prostaty.
 Amputowany kikut.
 Kołnierz szyjny.
 Obustronne tętno na tętnicy szyjnej i jednostronne tętno na
prawej tętnicy promieniowej.
 Torba.
DROGI ODDECHOWE:
 Informacja zwrotna o przeprowadzonym RKO w czasie
rzeczywistym.
 Wentylacja workiem samorozprężalnym z realistycznym
unoszeniem się klatki piersiowej.
 Resuscytacja usta-usta i nos-usta.
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 Otwory ustne do płukania żołądka i karmienie przez sondę.
BADANIE PIERSI
 Wymienne męskie i kobiece piersi (jedna z piersi powinna
zawierać guzy).
INIEKCJA I INFUZJA
 Dożylna, domięśniowa oraz podskórna.
 Iniekcja domięśniowa na pośladku.
 Instrukcja.

2

Fantom BLS
dziecka

3

Fantom BLS
niemowlęcia

4

Defibrylator

PRODUKTY DODATKOWE
 Opakowanie 100 wymiennych maseczek jednorazowych
CECHY:
 Oczy otwarte i zamknięte, jedna źrenica rozszerzona.
 Realistyczne unoszenie klatki piersiowej podczas
wentylacji.
 Realistyczna praca klatki piersiowej.
 Dostęp do żyły udowej.
 Realistyczne ręce i palce u rąk i stóp.
 Wymienne drogi oddechowe.
 Wiele punktów pomiaru tętna: na tętnicach szyjnej, udowej
i ramiennej.
 W pełni ruchoma głowa i szczęka z zębami i językiem.
 Całościowo wymienne drogi oddechowe do wykonywania
higienicznej wentylacji usta-usta
 Zablokowane drogi oddechowe przy nieodchylonej głowie.
 Wiele punktów pomiaru tętna
 Dostęp do żyły udowej.
 Wkłucie domięśniowe (mięsień naramienny i
czworogłowy).
 Miękka, rzeczywista twarz z uformowanymi włosami.
 Ruchome w stawach łokcie, nadgarstki, kolana i kostki.
 Koszulka i szorty.
 Nylonowa torba.
 Instrukcja.
WYPOSAŻENIE
 Dojście doszpikowe.
CECHY:
 udrożnienie dróg oddechowych przez odchylenie głowy i
wysunięcie żuchwy,
 prowadzenie
wentylacji
za
pomocą
worka
samoroprężalnego,
 wykonywanie manewru Sellicka,
 intubację przez usta lub nos,
 użycie rurki nosowo-żołądkowej,
 podłączenie elektrod 4-odprowadzenia,
 interaktywny symulator EKG,
 badanie tętna na tętnicy ramiennej,
 prowadzanie masażu serca, obserwowanie kompresji i
dekompresji klatki piersiowej,
 iniekcje dożylne (dłoń i przedramię),
 iniekcje doszpikowe (minimum w jednej nodze) i
pobierania próbek szpiku,
 badanie palpacyjne żyły skroniowej, szwów czaszkowych i
ciemiączka.
Urządzenie wyposażone w pilot, umożliwiający zdalne

tak

2

tak

2

tak

2
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automatyczny
treningowy AED

wybieranie poszczególnych scenariuszy symulowanych
działań ratowniczych.
Kompletny zestaw powinien zawierać:
Defibrylator z baterią trening ową wielokrotnego ładowania,
komplet elektrod treningowych, ładowarka do baterii
treningowej, pilot do zdalnego sterowania urządzeniem, torbę.

CZĘŚĆ II Wyposażenie sali symulacji z zakresu ALS
Lp.
1

Nazwa sprzętu
Zaawansowany
Fantom ALS
dorosłego

Opis parametrów

Wymagane

Realistyczne drogi oddechowe z językiem, widocznymi
strunami głosowymi, tchawicą i przełykiem możliwa
intubacja przez nos i usta używając rurek dotchawicznych
(LMA, LT, ET), odchylenie głowy, uniesienie podbródka i
wysunięcie szczęki, możliwa wentylacja za pomocą worków
samorozprężalnych; sensory wykrywają i zapisują
umieszczenie rurki dotchawicznej w dzienniku zdarzeń
widoczne rozdęcie żołądka podczas intubacji przełyku lub
nadmiernej wentylacji; widoczna intensywność sinicy
reagująca na niedotlenienie oraz podejmowane interwencje,
odpowiedzi głosowe i dźwięki: uskarżanie się, odpowiedzi,
wymiotowanie, kaszel, ciężki oddech, automatyczny oddech
ze zmiennymi wzorcami oddechowymi włączając oddech
agonalny i ciężki oddech; obustronna rozszerzalność płuc z
realistycznym unoszeniem klatki piersiowej podczas
wentylacji.
Tętno jest zsynchronizowane z EKG, wybieralne dźwięki
serca i wyczuwalne tętno.
Wyczuwalne tętno na tętnicach: szyjnej, promieniowej,
ramieniowej i udowej.
Osłuchiwanie ciśnienia krwi na lewym ramieniu.
Słyszalne tony Korotkowa.
Pomiar saturacji tlenu za pomocą pulsoksymetru założonego
na palec wskazujący lewej ręki lub poprzez czujnik
zaznaczający w dzienniku zdarzeń założenia pulskoksymetru.
Zawiera wewnętrzną baterię i ładowarkę.

tak

Ilość
sztuk
1

WYPOSAŻENIE
Bezprzewodowy tablet idealny do zapewnienia wizualnego i
głosowego feedbacku przeprowadzanego RKO.
BEZPRZEWODOWE STEROWANIE
 zapewniona bezprzewodowa komunikacja radiowa
zapewnia niezawodną komunikację na niewielkiej
odległości.
TABLET
 aktualizacja sterującego laptopa PC do lekkiego,
bezprzewodowego tabletu,
 sterowanie za pomocą rysika lub dotyku za pomocą
oprogramowania do kontrolowania symulatora,
 przechowywanie materiałów szkoleniowych,
prezentacyjnych i ewaluacyjnych w jednym miejscu,
 system operacyjny umożliwiający zainstalowanie
standardowych aplikacji, urządzeń USB ora z
przechowywanie dokumentów.
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2

Zaawansowany
fantom PALS
dziecka

Budowa modułowa manekina uwzględnia: manekina do
resuscytacji, głowę do intubacji, kończynę górną do iniekcji
dożylnych, ramię do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, skórę
do defibrylacji, kończynę dolną do wkłuć doszpikowych i
uzyskiwania dostępu udowego. Dostarczany z symulatorem
EKG pozwalającym na generowanie i odczytywanie przez
kardiomonitory i defibrylatory m.in. 17 rytmów serca z
różnymi wariancjami oraz automatyczne przejście na
wskazany przez instruktora rytm po wykonaniu defibrylacji
lub stymulacji.
Fantom umożliwia:
 przeprowadzenie ogólnego badania pacjenta, w tym
urazowego (możliwość używania pozoracji ran),
 unieruchamiania i transportu pacjenta pediatrycznego,
 prowadzenia czynności z zakresu BLS/AED:
 uzyskiwanie obwodowego dostępu dożylnego
 uzyskiwanie centralnego dostępu dożylnego – żyła udowa
 uzyskiwanie dostępu doszpikowego
 pomiar ciśnienia krwi
 monitoring EKG
 prowadzenie defibrylacji

tak

1

3

Zaawansowany
Fantom PALS
niemowlęcia

CECHY:
 wyczuwalne i widoczne anatomiczne punkty orientacyjne,
 w pełni ruchomą szyję, głowę i żuchwę,
 realistyczną budowę ust, języka, gardła, krtani, strun
głosowych, nagłośni,
 przełyku i tchawicy
 możliwość symulowania obrzęku języka oraz skurczu krtani
 ruchome główne stawy
CZYNNOŚCI MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA:
 Wkłucia doszpikowe
• Wkłucia dożylne
• Wkłucia domięśniowe
• Cewnikowanie dróg moczowych
• Odbarczanie odmy opłucnowej

tak

1

tak

1

• Odma prężna
• Badanie pulsu
• Monitorowanie EKG
• Defibrylacja
• Zaawansowane czynności prowadzone na drogach
oddechowych
• Umiejscowienie sondy żołądkowej:
• Podawanie leków doodbytniczo:

4

Plecak ratowniczy

Zestaw zawierający: elementy zamienne MINIMUM: (zestaw
dożylny - 1 noga, 1 ręka, skóra nogi – 1 lewa, 1 prawa, skóra
ręki – 1 lewa, 1 prawa, 1 paczka 4 wkładek odmy płucnej, 1
paczka 12 kości nogi doszpikowej, 4 wkładki do wkłuć, 2
opakowania sztucznej krwi, 4 worki na płyny, 4 nakładki do
defibrylacji, 1 interaktywny symulator EKG.
Składający się z następującego zestawu:
1. Torba
Plecak medyczny,
Pojemność min: 44l
2. Ampularium L Pax-Dura
Ampularium w rozmiarze L, zaprojektowane do przenoszenia
ampułek
3. Pulsoksymetr w formie klipsa na palec.
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Kieszonkowy pulsoksymetr do szybkich, krótkich pomiarów
wartości saturacji SpO2 oraz pulsu.
4. Ciśnieniomierz
Mocowanie manometru bezpośrednio w mankiecie. Zegar
manometru obraca się o 360°.
Ciśnieniomierz dostępny standardowo z mankietem dla
dorosłych, dziecka oraz dla osób otyłych.
5. Latarka
Latarka diagnostyczna. Włączanie przyciskiem z góry
narzędzia.
6. Rurki usto-gardłowe ( kpl.7 szt.)
Komplet 7 sztuk rurek ustno- gardłowych wykonanych z
plastiku, w różnych rozmiarach.
7. Ssak mechaniczno-ręczny
Ssak RES-Q-VAC składa się z pompy i wymiennych
(jednorazowych), pojemników z cewnikami.
W skład zestawu wchodzi:
– pompa ssąca
– cewniki 3,5” i 14”
– pojemnik dla dorosłych
8. RESCUE 7 ek.40 cm worek samorozprężalny. dla
dorosłych
ekonomiczny, worek samorozprężalny, silikonowy dla
dorosłych z zaworem 40 cm H20-możliwość wielokrotnej
sterylizacji w autoklawie, rezerwuar i przewód tlenowy.
9. maska dwuczęściowa silikonowa (każdy rozmiar po
2 szt.)
Maska dwuczęściowa silikonowa o następujących
rozmiarach: 5, 4,3.
10. Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac „S” DAR (2 szt.).
Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac „S” DAR (standard
strażacki)
11. Maska do tlenoterapii 100% tlenem dla dorosłych (2
szt.)
Maska do tlenoterapii dla dorosłych do 100 % O2 do
wysokich stężeń tlenu z zaworem (two side non-rebreath-ing),
rezerwuarem i przewodem tlenowym.
12. Przewód tlenowy niezałamujący się o dł. 10,5 m
Przewód tlenowy niezałamujący się uniwersalny, dł. 10,5 m.
średnica zew. 6 mm, średnica wew. 4 mm
13. Folia izotermiczna (10 szt.)
Folia izotermiczna tzw. koc przeżycia o wymiarach min. 200
cmx160 cm .
14. Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem 350 ml (10
szt.)
Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem 350 ml (skinsept)
Preparat do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami,
punkcjami, pobieraniem krwi i szczepieniami. Aktywny
wobec bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy), grzybów i
wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno).
15. Nożyczki do cięcia bandaży (5 szt.)
Nożyczki do cięcia bandaży 19 cm.
16. Laryngoskop z ośw. światłow. z kpl. 3 łyżek 1,2,3
Laryngoskop z oświetleniem światłowodowym z trzema
łyżkami MC 1+2+3 w etui.
17. Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych
18. Prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0 i 5,0 (każdy
rozmiar po 3 szt.).
19. Rurka intubacyjna z mankietem nr 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
(każdy rozmiar po 3 szt.).
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Defibrylator
manualny z
funkcją AED

20. Zestaw ratunkowy rurek LTD
Zestaw rurek krtaniowych LT-D 3,4,5 jednorazowych,
jednoświatłowe, pakowane sterylnie.
21. automatyczne wkłucie doszpikowe (tzw. NIO)
Automatyczne, sterylne, jednorazowe wkłucie doszpikowe dla
dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.
22. strzykawki jednorazowe o rozmiarach 2ml, 5 ml,
10ml, 20ml (każdy rozmiar po 10 szt.).
23. Igła Luer 0,8*40 (10 szt.).
24. Igła Luer 1,2x40 (10 szt.).
25. Venflon Niebieski 0,8 (10 szt.).
26. Venflon Różowy 1,1 (10 szt.).
27. Venflon Zielony 1,3 i 1,2 (każdy po 10 szt.).
28. Venflon Biały 1,4mm (10 szt.).
29. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS
(5 szt.).
30. Staza standardowa z plastikowym zamkiem (2 szt.).
31. Plaster poiniekcyjny Prestopor 5mx4cm (2 szt.).
Defibrylator wyposażony w uchwyt transportowy, min. 6
odprowadzeń EKG, Defibrylację ręczną i AED, LAN, czytnik
karty pamięci SD.
Karta SD o pojemności 4 GB lub więcej do zapisu EKG,
zdarzeń, głosu, dźwięków z otoczenia, parametrów
życiowych. Dane mogą być przechowywane w celu
późniejszej analizy i interpretacji. Mogą być również
przetransferowane do programu CorView2 lub innego
równoważnego w celu archiwizacji.
Elektrody z kablem połączeniowym z możliwością
podłączenia bez naruszania opakowania.
Czterożyłowy przewód do monitorowania EKG,
długość przewodu min. 2,0 m
Kabel pacjenta do monitorowania 6 odprowadzeń EKG: I, II,
III, aVR (- aVR), aVL, aVF
Klipsy (2 i 3 rowkowe) do przewodów EKG (8 szt.)
Torba na akcesoria x2 szt. do przechowywania
Stojakx2
Pasek na ramię
Zasilacz 230V oraz kabel 230V

Tak

1

CZĘŚĆ III Wyposażenie pracowni nauki umiejętności technicznych
Lp.

Nazwa sprzętu

1

Trenażer- nauka
zabezpieczenia
dróg
oddechowych
dorosły

2.

Trenażer- nauka
zabezpieczenia
dróg
oddechowych

Opis parametrów

Wymagane

Model wyposażony w otwór nosowy i nadmuchiwany język
w celu zwiększenia trudności przeprowadzanej intubacji.
Umożliwia wykorzystanie następujących narzędzi podczas
wykonania procedur:
• min 7.0 - 7.5 mm rurka do intubacji przez nos
• min 8.0 - 9.0 mm rurka do intubacji przez usta
• maska krtaniowa nr 3 i 4
• rurka dooskrzelowa
Konstrukcja umożliwiająca pełen zakres ruchów żuchwy
Język posiadający realistyczny kształt.
Model dostarczany w torbie
Realistyczna anatomia uwzględnia: usta, język, ustną część
gardła, krtań, nagłośnię, struny głosowe, tchawicę, przełyk.
Posiada osobne płuca do osłuchiwania oraz żołądek ulegający
nadmuchaniu, wskazujący na nieprawidłowe umieszczenie

Tak

Ilość
sztuk
1

Tak

1
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dziecko
3.

4.

Trenażer- nauka
zabezpieczenia
dróg
oddechowych
niemowlę
Trenażer-dostępy
donaczyniowe
obwodowe

5

Trenażer- dostęp
doszpikowy

6

Trenażer- iniekcje
domięśniowe

7

Trenażer- iniekcje
śródskórne

rurki intubacyjnej.
Dostarczony z lubrykantem i walizką.
Głowa wykonana z elastycznego, rozciągliwego tworzywa
odwzorowującego ludzkie tkanki. Widoczne punkty
orientacyjne, możliwość symulacji obrzęku języka i
skurczu krtani. Dostarczony z walizką.
CHARAKTERYSTYKA:
• Obszerny min. 8 liniowy system naczyniowy
• Model posiada prosty system zewnętrzny (jedna torba na
sztuczną krew) zaopatrująca w sztuczną krew wszystkie żyły
równocześnie
Dostępy:
• Żyła odłokciowa
• Żyła odpromieniowa
• Żyły dłoniowe palców
• Żyły grzbietowe śródręcza
• Żyła pośrodkowa odłokciowa
• Żyła odpromieniowa dodatkowa
• Żyła pośrodkowa przedramienia
• Żyła pośrodkowa odpromieniowa
• Żyła pośrodkowa łokcia
• Żyły w nadgarstku
• Iniekcje śródskórne
• Iniekcje domięśniowe
SPECYFIKACJA ZESTAWU:
• Sztuczna krew
• Strzykawka 3 cc
• Strzykawka 12 cc
• Igła
• Dwie torby na sztuczną krew
• Torba transportowa
Trenażer składający się z :
 Noga treningowa do nauki wkłuć doszpikowych.
 Wymienna wkładka iniekcyjna do nogi (4 szt.).
 Wymienna skóra do nogi (4 szt.).
Model pośladków do nauki iniekcji domięśniowych
Model pośladków powinien realistycznie odwzorowywać ich
naturalną budowę. Skóra, struktury mięśniowe, kształt i
umiejscowienie kości tak jak u prawdziwego pacjenta.
Model powinien posiadać topograficzne punkty kostne takie
jak krętarz większy kości udowej, kolec biodrowy przedni
górny i tylny, kość krzyżową. Do wyboru właściwego miejsca
wykonywania iniekcji punkty te można zidentyfikować
palpacyjnie.
Iniekcje:
• środkowo pośladkowy
• bocznego mięśnia obszernego
• brzuszno pośladkowe
Zestaw powinien zawierać:
- 3 komplety strzykawek z igłami
- twarde etui
- instrukcję
Model, powinien stwarzać możliwości bardzo realistycznych
ćwiczeń i demonstracji iniekcji śródskórnych oraz
podskórnych.
Ramię powinno zawierać minimum
osiem miejsc
przeznaczonych do śródskórnych wstrzyknięć (minimum 4 na
wewnętrznej stronie i minimum 4 na zewnętrznej). Przy
prawidłowym zaaplikowaniu cieczy we właściwe miejsce

Tak
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Tak

3

Tak

1

Tak

2

Tak

2
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8

Trenażercewnikowanie
pęcherza
(wymienny)

9

Trenażer- badanie
gruczołu
piersiowego

10

Trenażerkonikotomia

powinien pojawiać się charakterystyczny bąbel pod skórą.
Materiał powinien pozwalać dokonywać wielokrotnych wkłuć
w to samo miejsce.
Trenażer powinien zawierać:
Model ramienia
Uszczelniacz
Strzykawka
Wkładki płciowe powinny być mocowane magnesami do
podbrzusza. Materiał wkładek płciowych powinien być
elastyczny i miękki, napletek powinien zsuwać się i
umożliwiać poruszanie prąciem a wargi sromowe powinny
mieć możliwość rozchylania. Materiał powinien oddawać
realne odczucia (opór i głębokość wprowadzania) przy
zakładaniu i usuwaniu cewnika.
Po prawidłowym wprowadzeniu cewnika powinna wypłynąć
z niego ciecz jak u realnego pacjenta.
CECHY:
– cewnikowanie żeńskiego i męskiego pęcherza z
realistycznym oporem,
– minimum 3 poziomy zwężania cewki moczowej,
– napletek powinien zsuwać się i umożliwiać poruszanie
prąciem, wargi sromowe można rozchylić (np. do ćwiczenia
dezynfekcji),
– realistyczna anatomia miednicy,
– ewakuacja płynu po prawidłowym wprowadzeniu cewnika,
– kontrola pęcherza (przezroczysty),
– usuwana pokrywa brzucha,
– mocowanie wkładki płciowej na magnesy, szybki montaż i
demontaż,
– gąbka umieszczona wewnątrz powinna zapobiegać
wzrostowi wilgoci,
– łatwy do czyszczenia.
SKŁAD ZESTAWU:
– realistyczny model podbrzusza,
– cewnik,
– pęcherz,
– butelka,
– rurki z łącznikami,
– walizka do przenoszenia i przechowywania.
Modele zmian nowotworowych mają różne rozmiary,
nieregularne kształty (okrągłe, owalne, gwiaździste) guzki o
różnej średnicy (1-4 cm), różnej gęstości .W zależności od
tego, jaki scenariusz instruktor zamierza przećwiczyć na
szkolących powinna istnieć możliwość zainstalowania
guzków na symulatorze.
Zmiany powinny przedstawiać m. in.:
- gruczolak
- torbiel
- guz złośliwy
- powiększenie węzłów chłonnych.
ZESTAW POWINIEN ZAWIERAĆ:
- model piersi
- wkładki (lewa i prawa pierś)
- skóra do nałożenia na model
- minimum trzy zestawy modeli guzków ( każdy oznaczony
innym kolorem), łącznie minimum 27 guzków
- puder
- model dostarczany wraz z walizką
Trenażer powinien umożliwiać wykonanie poprawnej techniki
zabiegu konikotomii, konikopunkcji oraz wykonywanie

Tak
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Fantom
noworodka
pielęgnacyjny

12

Fantom
noworodka do
nauki dostępu
naczyniowego

13

Fantom
wcześniaka

tracheotomii. Powinien realistycznie odwzorowywać ludzką
szyję .Wyczuwalne punkty orientacyjne.
Fantom powinien posiadać wymienną tchawicę. Sztuczne
płuca powinny dać możliwość wentylacji.
ZESTAW POWINIEN ZAWIERAĆ:
- symulator z podstawą,
- minimum 6 wymiennych skór szyi
- minimum 6 wymiennych tchawic osoby dorosłej – minimum
cztery sztywne i minimum dwie miękkie
- minimum 6 wymiennych tchawic dziecka – minimum cztery
sztywne i minimum dwie miękkie
- minimum 2 sztuczne płuca
- instrukcję obsługi
- twarde opakowanie
Zaawansowany fantom noworodka do nauki czynności
pielęgnacyjnych z funkcją dodatkową nauki przystawiania do
piersi. Usta fantomu odwzorowują kształt ust podczas
karmienia.
CECHY I WŁAŚCIWOŚCI:
• model powinien posiadać obojczyk i mostek, które
umożliwiają sprawdzenie czy nie doszło do złamania
obojczyka,
• noworodek-dziewczynka powinien posiadać możliwość
nauki przystawiania do piersi i oddawania moczu,
• możliwość lokalizacji kręgosłupa,
• możliwość łatwego zginania i prostowania kończyn górnych
i dolnych,
• posiadać ciemiączko przednie i tylne oraz szew strzałkowy i
wieńcowy.
• elastyczne małżowiny uszne,
• ruchoma, plastyczna szyja.
• odbyt o długości ok. 5 cm,
• przestrzeń między jam ą nosową a gardłem wynosząca ok. 5
cm oraz między jamą ustną a żołądkiem wynosząca ok. 15
cm.
żeński model niemowlęcia przeznaczony do praktycznej
nauki dostępu do żył noworodków i niemowląt.
CECHY MODELU:
- Dostęp do żyły pośrodkowej odłokciowej zarówno w prawej
jak i lewej ręce
- Szyja i głowa- żyła szyjna zewnętrzna i skroniowa
- Realistyczny przepływ sztucznej krwi
- Efekt „flashback”
- Możliwość cewnikowania
- Możliwość zakładania rurek intubacyjnych i rurek do
karmienia
- dostęp do żyły pośrodkowej odłokciowej, zarówno w prawej
jak i lewej ręce
ZESTAW POWINIEN ZAWIERAĆ:
fantom niemowlęcia, odłączany pępek, prześwitującą skórę na
ramieniu, nodze i głowie, pieluszkę, sztuczną krew wraz z
pojemnikiem, preparat do wyrobienia sztucznej krwi,
instrukcja obsługi, walizka, części wymienne (skóra nogi 1
szt., głowy 1szt. oraz skóra lewej i prawej ręki).
CECHY:
- łatwe do wymiany modułowe drogi oddechowe (minimum
dwie sztuki w komplecie),
- łatwe do wymiany modułowe bloki klatki piersiowej
zawierające płuca (w zestawie unoszące się jednostronnie i
dwustronnie),

Tak
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1
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Model pielęgnacji
stomii

15.

Model pielęgnacji
ran

16.

Model pielęgnacji

- symulacja oddechu podczas wentylacji, ruchoma klatka
piersiowa,
- możliwość intubacji (rurki ET) i wentylacji,
- drenaż klatki piersiowej (zakładanie i pielęgnacja, bez
wypływu płynu),
- pielęgnacja i zmiana pieluszki (pieluszka w komplecie),
- zgłębnikowanie - możliwość zakładania zgłębnika przez
jedno z nozdrzy (możliwe użycie płynu),
- powinien posiadać minimum 4 typowe miejsca dostępowe
- symulacja wady cewy nerwowej doczepiany do ciała
element symulujący tą wadę powinien znajdować się w
zestawie,
- pielęgnacja skóry i ran (fantom powinien posiadać kilka
symulowanych uszkodzeń skóry w typowych miejscach
- pielęgnacja stomii (odpowiedni, doczepiany symulujący ją
element powinien znajdować się w zestawie),
- odsysanie (możliwe użycie płynu),
- doczepiana pępowina z opcjonalną przepukliną pępkową
(doczepiany do ciała element symulujący tą wadę powinien
znajdować się w zestawie),
- pępowina umożliwiająca podawanie i pobieranie płynów,
symulowanej krwi (strzykawka i przewód w komplecie),
- możliwość zakładania na ciało różnych czujników lub
elektrod dla symulacji monitoringu,
ZESTAW POWINIEN ZAWIERAĆ:
fantom wcześniaka,
pieluszkę,
czapeczkę,
pępowinę,
przepuklinę pępkową,
cewę nerwową (przepuklinę oponowo-rdzeniową),
drogi oddechowe,
strzykawki 3 ml,
wenflon rozm. 25 ,
lubrykant,
proszek sztucznej krwi, dozownik
zestaw przewodów.
Model powinien umożliwiać: irygację kolostomii, drenaż i
wydalanie z ileostomii (wody) i z kolostomii (sztuczny stolec)
przez sprężone powietrze ze strzykawek.
Model dostarczany ze sztucznym stolcem w walizce
ochronnej.
Fantom powinien zawierać m.in. czternaście różnych ran.
Rodzaje ran:
- wycięciu tarczycy,
- nacięciu mostka z drenażem,
- mastektomii z drenażem,
- wycięciu pęcherza żółciowe go z symulacją rurki T-tube,
- laparotomii,
- wycięciu wyr ostka robaczkowego,
- kolostomii,
- ilesostomii,
- brzusznym nacięciu macicy,
- otwarciu klatki piersiowej,
- usunięciu nerki,
- laminektomii,
- wrzód odleżyn owy na odcinku krzyżowym,
- kikut nogi po amputacji.
Model dostarczony w walizce ochronnej.
Zestaw składający się z minimum 6 modeli skórek
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ran odleżynowych
17

Model do
zakładania
zgłębnika

prezentujących odleżyny od I do IV stopnia
zaawansowania. Dzięki paskom możliwość zainstalowania na
fantomie.
Fantom do nauki zakładania i pielęgnacji zgłębnika
żołądkowego i rurki tracheotomijnej.
Powinien umożliwiać wykonanie następujących procedur:
- Zmiana opatrunku,
- Pielęgnacja, wprowadzanie i usuwanie zgłębnika
żołądkowego,
- Płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik,
- Wprowadzanie i usuwanie rurki pokarmowej,
- Wprowadzanie, pielęgnacja i usuwanie rurki nosowojelitowej oraz przełykowej,
- Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurki
tracheotomijnej.
Dodatkowe wyposażenie w: lubrykant w
Spryskiwaczu (4 opakowania), 10 opakowań sztucznego
śluzu do własnoręcznego przygotowania (100 ml), instrukcję
obsługi. Zestaw powinien zawierać zgłębnik żołądkowy oraz
rurki tracheotomijne (minimum 3) kompatybilne z fantomem.

Tak

1

CZĘŚĆ IV Wyposażenie sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności
Lp.

Nazwa sprzętu

1.

Wysokiej klasy
symulator
pacjenta
dorosłego

Opis parametrów

Wymagane

Zaawansowany, bezprzewodowy symulator wysokiej
wierności dorosłego człowieka odwzorowujący cechy
ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz
fizjologiczny zakres ruchów w stawach.
2. Funkcja całkowicie bezprzewodowej symulacji
3. Dodatkowa funkcja pracy z zasilaniem z sieci 230V i
komunikacji przewodowej poprzez Ethernet LAN.
4. Dostarczony sprzęt musi zapewniać możliwość
wykorzystania scenariuszy szkoleniowych do nauki
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, intensywnej terapii i
opieki pourazowej z możliwością wykorzystania badań i
obrazów USG w trakcie ćwiczeń z możliwością
automatycznego nagrywania obrazu USG
5. Źrenice reagujące na światło automatycznie. Funkcje
pocenia, ślinienia, łzawienia oraz wypływu płynu z uszu i
oczu.
6. Praca symulatora w trybach: automatycznym, gdzie
podawane dawki leków i wykonywane czynności
medyczne zmieniają stan „pacjenta” zgodnie z
uruchomionym scenariuszem, sterowanym przez
instruktora, który może modyfikować efekty działania
poszczególnych leków i wykonanych czynności
7. Symulacja drgawek.
8. Głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem,
chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem
nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem
oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami.
9. Funkcja oddechu spontanicznego oraz realistycznego
unoszenia się i opadania klatki piersiowej.
10. Oznaki oddechu spontanicznego:
- unoszenie się i opadanie klatki piersiowej, ustawianie
niezależnie dla każdego płuca,
- osłuchiwanie szmerów oddechowych.

Tak

1.

Ilość
sztuk
1
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11. Ustawiane częstości oddechu.
12. Zmiana podatności płuc na przynajmniej 3. poziomach.
13. Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem
spontanicznym, wentylacją manualną i mechaniczną.
14. Szmery oddechowe prawidłowe i nieprawidłowe
zsynchronizowane z fazą oddechową, ustawiane oddzielnie
dla prawego i lewego płuca. Funkcja osłuchiwania w
minimum po dwóch miejscach na przedniej i tylnej
powierzchni klatki piersiowej niezależnie dla każdego płuca.
15. Symulacja zapadnięcia się płuca.
16. Symulacja pomiaru stężenia CO2 w wydychanym
powietrzu.
17. Funkcja obrzęku tylnej ściany gardła – tylna ściana gardła
puchnie i unosi się w kierunku przedniego otworu
gardłowego.
18. Funkcja skurczu krtani – całkowite zamknięcie strun
głosowych
19. Funkcja obustronnego drenażu jamy opłucnej.
20. Funkcja wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez
potrzeby wymiany skóry głowy. W komplecie przynajmniej 5
wymiennych skór szyi.
21. Standardowe czynności z zakresu ALS /ACLS:
- wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka
samorozprężalnego,
- zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i
prowadzenie wentylacji,
- zakładanie rurek intubacyjnych i prowadzenie wentylacji,
- zakładanie COMBITUBE i prowadzenie wentylacji,
- zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji,
- intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w
tym światłowodowych,
- wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji,
- wykonanie ekstubacji.
22. Funkcja ograniczenia zakresu ruchów szyi.
23. Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 40
rytmów pracy serca.
24. Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie
mniejszym niż 0–180/min.
25. Monitorowanie pracy serca:
- za pomocą minimum 3. odprowadzeń EKG,
- poprzez elektrody wielofunkcyjne (umożliwiające
defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) z zestawem
przewodów i adapterów elektrod do minimum 3. rodzajów
defibrylatorów
26. Funkcja zapisu EKG z 12. odprowadzeń
zsynchronizowanego z zapisem uzyskanym z 3. odprowadzeń
EKG i elektrod wielofunkcyjnych.
27. Obustronne tętno na tętnicach szyjnych, udowych,
podkolanowych oraz grzbietowych stóp.
28. Tętno wyczuwalne przynajmniej na jednej ręce w dole
łokciowym i nadgarstku.
29. Bieżąca informacja zwrotna o efektywności zabiegów
resuscytacyjnych oraz jej rejestracja w rejestrze zdarzeń.
30. Ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie,
pomiar z wykorzystaniem palpacji i osłuchiwania (dźwięki
zsynchronizowane z tętnem).
31.Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie
0–250 mmHg.
32. Funkcja wywołania objawów sinicy.
33. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem 5 faz
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2

Wysokiej klasy
symulator dziecka

Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności.
34. Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na
symulowanym monitorze pacjenta.
35. Funkcja wkłuć domięśniowych, podskórnych i
doszpikowych.
W komplecie minimum 5 zestawów zużywalnych elementów
dla każdego rodzaju wkłucia.
36.Symulacja głosu pacjenta.
37. Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych w
minimum czterech miejscach na klatce piersiowej z
możliwością niezależnego ustawienia dźwięku w każdym z
miejsc.
38.Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i
patologicznych: minimum 5 szmerów) ustawianych
niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w
łącznie minimum 10 miejscach z przodu i tyłu klatki
piersiowej.
39.Odgłosy perystaltyki jelit osłuchiwane w minimum dwóch
miejscach na brzuchu.
40.Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy
mowy.
41.Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania
ich w symulacji z opcją regulacji głośności.
42.Wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur
cewnikowania urologicznego z funkcją automatycznej
symulacji wypływu moczu w zależności od stanu klinicznego.
43.Symulacja krwawień tętniczych i żylnych w minimum
dwóch niezależnych miejscach z regulacją siły i częstości
tętnienia w zależności od stanu „pacjenta”. W komplecie 5
zestawów wymiennych, zużywalnych elementów oraz
preparat w ilości wystarczającej na sporządzenie przynajmniej
20 litrów sztucznej krwi.
44.Możliwość zakładania na symulator dodatkowych ran i
modułów urazowych z symulacją za pomocą oprogramowania
automatycznych krwawień.
45.Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do bazy on-line do
scenariuszy z możliwością bezpłatnego przetestowania i
sprawdzenia każdego scenariusza przez minimum 72 godziny
w okresie minimum 3 lat po podpisaniu umowy oraz
możliwością zakupu nowych scenariuszy
1.Pełna postać dziecka w wieku 5-8 lat
2. Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie obsługą
symulatora
3.Możliwość osłuchiwania tonów serca, szmerów
oddechowych, perystaltyki jelit.
4. Symulacja głosu pacjenta
5.Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy
klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i
zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi.
6.Możliwość udrożnienia dróg oddechowych poprzez
odchylenie głowy oraz wyluksowanie żuchwy
7.Możliwość intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem
laryngoskopu. Możliwość założenia Combitube oraz maski
krtaniowej. W komplecie min. 4 opakowania środka
poślizgowego
8.Automatyczne wywoływanie obrzęku języka i niedrożności
krtani
9.Automatyczna rejestracja nacisku na klatkę piersiową
10.Kontrola tętna na tętnicy szyjnej, ramieniowej i
promieniowej z automatyczną rejestracją
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11.Różna szerokość źrenic, niezależnie dla każdego oka w
zależności od stanu klinicznego
12.Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi za pomocą
fonendoskopu. Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego
krwi w zakresie, co najmniej 0-180 mmHg .Elektroniczna
symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca
13.Możliwość osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych
Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych
(prawidłowych i patologicznych)
14.Możliwość osłuchiwania dźwięków perystaltyki
Możliwość wykonania wkłucia dożylnego. W komplecie
wymienne zużywalne elementy w ilości 4 sztuk każdego
elementu
15.Możliwość wykonywania wkłuć domięśniowych,
podskórnych i doszpikowych. W komplecie wymienne,
zużywalne elementy w ilości 4 sztuk każdego elementu
16.Możliwość wywołania niedrożności dróg oddechowych
poprzez nabrzmienie języka sterowane automatycznie
17.Monitorowanie pracy serca:
a)
za pomocą minimum 3- odprowadzeniowego EKG
b)
poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne
Możliwość symulacji zapisu EKG z 12 odprowadzeń
skorelowanego z 3 odprowadzeniowym EKG z powyższego
punktu
Możliwość wykonania defibrylacji z użyciem standardowego
defibrylatora (jedno i dwufazowego)
Wykonanie stymulacji zewnętrznej
Zaprogramowanie progu skuteczności stymulacji zewnętrznej
18.Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 15
rytmów pracy serca
19.Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie
mniejszym niż 0-200/min
20.Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez
użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania –
bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla
minimum 3 użytkowników (osoby używające w tym samym
czasie różnych komputerów z zainstalowanym
oprogramowaniem symulatora do budowania scenariuszy)
21.Możliwość założenia sondy żołądkowej
22.Możliwość symulacji napadu drgawek
23.Zestaw pozoracji ran i obrażeń w zestawie
24.Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą
symulatora za pomocą oprogramowania sterującego
25.Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i
udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne,
resuscytację, tętno, ciśnienie tętnicze krwi oraz odgłosy
narządów wewnętrznych
26.Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim
Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem,
monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia
scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz
funkcjami dla pozostałych symulatorów: dorosłego, kobiety
rodzącej, niemowlęcia i noworodka
Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie
za pomocą oprogramowania sterującego
Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za
pomocą oprogramowania sterującego
Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych
(ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników
symulatora
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Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności
ratowniczych
27.Nielimitowana możliwość bezpłatnego dostępu do
zarejestrowanych danych z debriefingu w dowolnym miejscu
i czasie ograniczona jedynie prawami dostępu dla
poszczególnych użytkowników
28.Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do bazy on-line do
scenariuszy z możliwością bezpłatnego przetestowania i
sprawdzenia scenariusza przez minimum 72 godziny oraz
możliwością zakupu nowych scenariuszy.
3

Wysokiej klasy
symulator
niemowlęcia

1.Pełna postać niemowlęcia
2.Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie obsługą
symulatora za pomocą komputera
3.Możliwość osłuchiwania tonów serca, szmerów
oddechowych, perystaltyki jelit. Symulacja głosu pacjenta
Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy
klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i
zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi. Wskazana
możliwość niezależnych ustawień dla płuca prawego i lewego
zależnie od drożności dróg oddechowych i patologii płucnej
Możliwość realnego pomiaru i określenia zawartości CO2 w
wydychanym powietrzu
4.Możliwość udrożnienia dróg oddechowych poprzez
odchylenie głowy oraz wyluksowanie żuchwy
5.Możliwość intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem
laryngoskopu. W komplecie min. 5 opakować środka
poślizgowego.
6.Intubacja prawego oskrzela przy zbyt głębokim
umieszczeniu rurki
7.Automatyczne wywoływanie obrzęku języka i zwężenia
krtani oraz i skurczu krtani
8.Rejestracja nacisku na klatkę piersiową
Możliwość wykonania konikotomii. W komplecie min. 5
sztuk wymiennych skór szyi i dwie rolki taśmy zaklejającej
otwór w tchawicy.
9.Kontrola tętna na tętnicy ramieniowej z automatyczną
rejestracją
10.Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi za pomocą
fonendoskopu
Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie
co najmniej 0-180 mmHg
Elektroniczna symulacja tętna zsynchronizowanego z
częstością serca
11.Możliwość osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych
Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych
(prawidłowych i patologicznych)
12.Symulacja sztywności ciemiączka
13.Automatyczne ustawianie odmy opłucnowej ze zmianami
oddechowymi oraz możliwością odbarczenia. W komplecie
wymienne zużywalne elementy w ilości min. 5 sztuk każdego
elementu
14.Możliwość automatycznej funkcji sinienia w przypadku
niedotlenienia
15.Możliwość wykonania wkłucia doszpikowego. W
komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości min. 5
sztuk każdego elementu
16.Możliwość dożylnego podawania leków. W komplecie
wymienne zużywalne elementy w ilości min. 5 sztuk każdego
elementu
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17.Możliwość wykonania wkłucia podskórnego i
domięśniowego. W komplecie wymienne zużywalne
elementy w ilości min. 5 sztuk każdego elementu
18.Monitorowanie pracy serca:
a)
za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG
b)
poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne
Możliwość symulacji zapisu EKG z 12 odprowadzeń
skorelowanego z 3 odprowadzeniowym EKG z powyższego
punktu
Możliwość wykonania defibrylacji z użyciem urządzenia o
fali jedno- lub dwufazowej
19.Wykonanie stymulacji zewnętrznej
20.Zaprogramowanie progu skuteczności stymulacji
zewnętrznej
21.Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30
rytmów pracy serca
Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie
mniejszym niż 0-250/min
22.Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez
użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania –
bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla
minimum 3 użytkowników (osoby używające w tym samym
czasie różnych komputerów z zainstalowanym
oprogramowaniem symulatora do budowania scenariuszy).
23.Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą
symulatora za pomocą oprogramowania sterującego
Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i
udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne,
resuscytację, tętno, ciśnienie tętnicze krwi oraz odgłosy
narządów wewnętrznych
24.Oprogramowanie do obsługi symulatora w j. polskim
Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem,
monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia
scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz
funkcjami dla pozostałych symulatorów: dorosłego, kobiety
rodzącej, dziecka i noworodka
25.Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana
indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego
26.Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za
pomocą oprogramowania sterującego
27.Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych
(ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników
symulatora
28.Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności
ratowniczych
29.Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez
użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania –
bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla
minimum 3 użytkowników
30.Dostarczona w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja
oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem.
Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie
trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane
oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w
przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera.
Nielimitowana możliwość bezpłatnego dostępu do
zarejestrowanych danych z debriefingu w dowolnym miejscu
i czasie ograniczona jedynie prawami dostępu dla
poszczególnych użytkowników
31.Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do bazy on-line do
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Stanowisko
sterowania

scenariuszy z możliwością bezpłatnego przetestowania i
sprawdzenia scenariusza przez minimum 72 godziny oraz
możliwością zakupu nowych scenariuszy.
Oprogramowanie z komputerem sterującym i monitorem
pacjenta
1. Współpraca z zaawansowanym symulatorem pacjenta
dorosłego oraz dodatkowo współpracujące z symulatorem
dziecka i niemowlęcia, aplikacja sterującą symulatorami
oraz wirtualnym monitorem pacjenta
2. System połączeniowy kabli LAN od symulatora i
wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w
sterowni połączonego z systemem sterowania i debrefingu
3. Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą
symulatora
4. Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim
5. Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady
i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne,
resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów
wewnętrznych
6. Każda z funkcji dróg oddechowych musi być ustawiana
indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego
7. Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za
pomocą oprogramowania sterującego
8. Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych
(ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników
symulatora
9. Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności
ratowniczych oraz automatyczna rejestracja funkcji z
czujników symulatora
10. Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez
użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania –
bezpłatny dostęp dla minimum 100 użytkowników
11. Zestaw minimum dodatkowych 10 gotowych scenariuszy
zdarzeń dla każdego rodzaju symulatora.
12. Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja
oprogramowania instruktorskiego sterującego
symulatorem. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do
najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji oraz w
okresie pogwarancyjnym dostępna przez Internet i
dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie
z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany
lub uszkodzenia komputera.
Symulowany monitor pacjenta
1. Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności
podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor
dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej
minimum 22” z systemem mocowania typu Vesa. Proszę
podać przekątną ekranu zaproponowanego modelu
2. Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi,
SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości
pracy serca, temperatury
3. Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na
monitorze
4. Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu
symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w
komplecie
5. Wyświetlanie parametrów tętna, EKG i SpO2
6. Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji
i głośności zależnie od wartości saturacji
Komputer stacjonarny do sterowania symulatorami (osoby
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Łóżko na
stanowisko
intensywnej
terapii

6

Wózek
reanimacyjny dla
dzieci z
wyposażeniem

dorosłej, dziecka i niemowlęcia)
1. Komputer stacjonarny do sterowania symulatorami (osoby
dorosłej, dziecka i niemowlęcia)
2. Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na
obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora.
Proszę podać producenta i model komputera oraz
procesora
3. Twardy dysk SSD minimum 500 GB
4. Pamięć RAM minimum 8 GB
5. Monitor LED o przekątnej minimum 21’. Minimalna
rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli.
6. Mysz i klawiatura
7. Nagrywarka DVD DL
8. Minimum 4 porty USB
9. Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe
10. Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN
11. Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem
802.11 g/n,
12. System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę
specjalistycznego oprogramowania symulatora.
13. Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja
oprogramowania instruktorskiego sterującego
symulatorem. Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji
w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny
na posiadane oprogramowanie z możliwością
wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub
uszkodzenia komputera.
Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-25cm) i
czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do
montażu wyposażenia dodatkowego .
Łóżko z regulacjami Wysokości , segmentu pleców ,
segmentu uda, przechyłów Trendelenburga
iantyTrendelenburga
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Funkcja CPR segmentu pleców .
Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc
klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z
możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas
transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i
stracenia kontroli nad łóżkiem.
Koła metalowe lub kauczukowe o średnicy 125mm(+/25mm).
Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy
leża nie powodujące poszerzenia łóżka.
Łóżko wyposażone w pilot.
Wyposażenie łóżka :
-Barierki boczne
-materac zmywalny w pokrowcu para zmywalnym
kompatybilny z łóżkiem.
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system
zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.
Wymiary zewnętrzne wózka minimum:
- Wysokość : 90 cm, +/-15 cm
- Głębokość : 72 cm, +/-15 cm
- Szerokość: 83cm, +/-15cm
Wózek wyposażony w:
- minimum 3 szuflady
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się
przedmiotów,
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- uchwyt do przetaczania,
- pojemnik do zużytych igieł,
- pojemnik na cewniki,
- pojemnik na butelki,
- kosz na odpadki ,
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,
- półkę na żel,

- uchwyt na butlę z tlenem
7

11

Inkubator otwarty 1.

Wózek
reanimacyjny z
wyposażeniem

Stanowisko do resuscytacji o gabarytach maksymalnych
podanych poniżej :
Długość :1100 mm
Szerokość : 800 mm
Wysokość : 1875 mm
2. Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą +/- 180
stopni z wbudowanym oświetleniem.
3. Źródło ciepła - kwarcowy promiennik podczerwieni.
4. Moc promiennika min. 700-800 W
5. Regulacja mocy grzania ręczna od 0-700 W
6. Regulacja temperatury :
7. Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością
min +/- 0,2 °C. Zakres automatycznej regulacji
temperatury 34°-39° C
8. Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością
dezynfekcji.
9. Łóżeczko z materacem piankowym niepodgrzewanym o
wymiarach 750x550 mm (+/-5%).
10. Przechył łóżeczka regulowany płynnie, bezstresowo w
zakresie min. +/- 15 do pozycji Trendelenburga
11. Ścianki boczne z czterech stron łóżeczka:
12. Podstawa jezdna inkubatora z blokadą min 2 kółek, kółka
przewodzące ładunki elektrostatyczne
13. Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora ,
rura do zawieszenia pomp infuzyjnych
14. Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku
polskim
15. Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w
przypadku przegrzania lub niedogrzania
16. Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia
lub odłączenia czujnika temperatury.
17. Urządzenie wyposażone w zegar Apgar
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system
zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.
Wymiary zewnętrzne wózka minimum:
- Wysokość : 90 cm, +/-15 cm
- Głębokość : 72 cm, +/-15 cm
- Szerokość: 83cm, +/-15cm
Wózek wyposażony w:
- minimum 3 szuflady
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się
przedmiotów,
- uchwyt do przetaczania,
- pojemnik do zużytych igieł,
- pojemnik na cewniki,
- pojemnik na butelki,
- kosz na odpadki ,
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,
- półkę na żel,
- uchwyt na butlę z tlenem
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Defibrylator
manualny z
funkcją AED

13

Panel medyczny z
doprowadzonymi
wybranymi
mediami

14

Pompa
strzykawkowa

Defibrylator wyposażony w uchwyt transportowy, 6
odprowadzeń EKG, Defibrylację ręczną i AED, LAN, czytnik
karty pamięci SD
Pokrywa wyświetlacza z miejscem na elektrody,
Bateria dedykowana do defibrylatora
Karta SD o pojemności 4 GB do zapisu EKG, zdarzeń, głosu,
dźwięków z otoczenia, parametrów życiowych. Dane mogą
być przechowywane w celu późniejszej analizy i interpretacji.
Mogą być również przetransferowane do program CorView2
w celu archiwizacji.
Elektrody mogą zostać użyte do wykonania defibrylacji,
zsynchronizowanej kardiowersji, stymulacji,
monitorowania parametrów życiowych dorosłych.
Elektrody pediatryczne z kablem połączeniowym
Elektrody pediatryczne mogą być użyte do wykonania
defibrylacji, zsynchronizowanej kardiowersji,
stymulacji, monitorowania parametrów życiowych
noworodków oraz niemowląt.
Czterożyłowy przewód do monitorowania EKG,
długość przewodu 2,0 m,
Kabel pacjenta do monitorowania minimum 6 odprowadzeń
EKG: I, II, III, aVR (- aVR), aVL, aVF
Klipsy (2 i 3 rowkowe) do przewodów EKG (8 szt.).
Torba na akcesoria x2 do przechowywania
Stojak x 2
Pasek na ramię
zasilacz 230 V oraz kabel 230 V
Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Wieszany na
ścianie.
Panel min. 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-15%
Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i
rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego
oraz orurowania gazów medycznych
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V
i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów
medycznych w dolnej części panelu.
Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z
powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd
nabudowanych.
Min:
- 3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę
medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów
medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane
prostopadle do podłogi.
Min:
- punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 1 szt.
- punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt.
- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 1 szt.
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CHARAKTERYSTYKA:
- czytelny wyświetlacz
- możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji
- duża liczba obsługiwanych typów strzykawek w zakresie
pojemności 5 ÷ 60 ml (powyżej 55)
- automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki
- tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w
jednostkach objętościowych
- tryb pracy „aneste” umożliwiający programowanie w

Tak
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Pompa infuzyjna
objętościowa

16

Respirator

jednostkach wagowych
- tryb pracy „profil” umożliwiający infuzję wielofazową
- funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej
BOLUS
- system wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją
Anty-Bolus (ABS)
- rozbudowany system alarmów
- wbudowana biblioteka leków
- wbudowany system testów
- komunikacja zewnętrzna w standardzie RS-232
- możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w
postaci pliku XML
- możliwość długotrwałej pracy z akumulatora
- możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej
szynie
- możliwość mocowania w stacji dokującej MD
Charakterystyka:
- możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji
- możliwość programowania pracy w dwóch trybach:
objętościowym i wagowym
- funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej
BOLUS
- rozbudowany system alarmów
- wbudowana biblioteka leków
- wbudowany system testów
- opcja odłączania czujnika kr opli
- możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w
postaci pliku XML
- możliwość długotrwałej pracy z akumulatora
- możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej
szynie
- praca z przyrządami do infuzji
- wielostopniowy pomiar okluzji
- możliwość mocowania w stacji dokującej MD
Parametry respiratora:
-Przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od
5 kg masy ciała
-minimum 5-cio calowy monitor TFT – natychmiastowy
dostęp do niezbędnych informacji
-Nawigacja przy użyciu pokręteł i/lub przycisków.
-Tryby wentylacji : IPPV, CPR, RSI, CPAP
-Możliwość rozbudowy o dodatkowe tryby: SIMV, S-IPPV,
Inhalacja (1-10 l/min)
-Natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji – tryby ratunkowe
(IPPV) – dorosły, dziecko, niemowlę
-Parametry wentylacje ustawiane automatycznie w zależności
od płci i wzrostu pacjenta
-Rozwijane, proste w obsłudze menu
-Filtr wlotowy chroniący urządzenie przed zanieczyszczeniem
-Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana płynnie w
zakresie 10-65 mbar
-Wentylacja 100% tlen i Air Mix
-Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości
oddechowej
-Objętości oddechowa 50 ml – 2000 ml
-Częstość 5-50 oddechów/ min.
-Zastawka PEEP regulowana w zakresie 0-20 mbar
-Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego
ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia,
wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu

Tak
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Ssak próżniowy

tlenowym
-Czas pracy na baterii minimum 10 h
-Przechowywanie danych – karta SD
-Temperatura pracy od: -18°C do + 50°C
Zestaw zawiera: przewód pacjenta z zaworem pacjenta,
maska nr 5, płuco testowe, instrukcja obsługi
2.Przenośny system
-Metalowa ochronna rama transportowa mieszcząca respirator
-Zmywalny pokrowiec chroniący cały zestaw przed kurzem,
brudem, płynami z przezroczystą ścianą przednią pozwalającą
na podgląd panelu respiratora, zamykany na rzepy, z
bocznymi kieszeniami na akcesoria
-Zestaw wyposażony w rączkę do przenoszenia w ręku
CECHY / WŁAŚCIWOŚCI:
 Funkcja autotestu
 Diodowy panel kontrolny
 Akumulator może być wymieniony w warunkach
pozaszpitalnych bez używania narzędzi.
 Wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego
umożliwiający ładowanie akumulatora i zasilanie aparatu z
wielu źródeł, również za pośrednictwem uchwytu
ściennego.

Tak

1

Wymagane

Ilość
sztuk
1

CZĘŚĆ V Wyposażenie pomieszczenia kontrolnego
Lp.

Nazwa sprzętu

1.

Zestaw
wyposażenia
pomieszczenia
kontrolnego

Opis parametrów
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kompleksowy system audio-video do nagrywania zajęć,
umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku z sesji
symulacyjnych
oraz
ich
synchronizację
z
oprogramowaniem do de briefingu
System rejestracji audio-video oparty o komputer
stacjonarny; pojemność użytkowa dysków twardych
minimum 1 TB; minimum 1 wyjście LAN; dodatkowa
klawiatura i mysz; możliwość jednoczesnego nagrywania
obrazu z minimum 4 kamer i 2 monitorów pacjenta.
Oprogramowanie do obsługi systemu rejestracji AV w
języku polskim
Monitor minimum 21” umożliwiający podgląd obrazu z
min 4 źródeł jednocześnie. Proszę podać producenta i
model
Sterowanie kamerami podłączonymi do systemu
realizowane z pomieszczenia sterowni za pomocą
aplikacji serwera (bez dodatkowego sterownika).
Minimum 4 zapamiętywane pozycje dla każdej kamery
obrotowej
Oprogramowanie zawierające zintegrowany mikser audio
dla uzyskania możliwie jak najlepszej jakości nagrania.
Wbudowane w aplikację miksera mierniki poziomu
dźwięku
Oprogramowanie automatycznie synchronizujące zapis
sesji szkoleniowej z aplikacjami symulatorów różnych
marek. Automatyczny start zapisu wraz z rozpoczęciem
sesji i automatyczny bieżący rejestr zdarzeń
Możliwość współpracy z manekinami pielęgnacyjnymi i
klasy ALS z automatyczną bieżącą rejestracją zdarzeń i
zapisem sesji
Dostęp do zapisanych danych z sesji szkoleniowych przez

Tak
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wewnętrzną sieć oraz internet
Możliwość niezależnego i równoczesnego nagrywania
sesji w sali symulacyjnej i dostęp online do
zarejestrowanych
zapisów
sesji
ćwiczeniowych
umożliwiający podgląd bieżącej sesji oraz dostęp do
zarejestrowanych sesji ograniczony prawami dostępu
przypisanymi przez administratorów
11. Możliwość regulacji prędkości odtwarzania nagranej sesji
12. Możliwość eksportu zapisanych danych do filmów w
postaci plików AVI, MOV, MPEG4, H264 lub innych dla
wszystkich podłączonych do systemu kamer wraz z
zapisem ścieżki dźwiękowej dołączonym do każdego
pliku
13. Możliwość nadawania różnych uprawnień dostępu dla
różnych użytkowników
14. Aktualizacja oprogramowania dostępna przez Internet
15. Instalacja całości (kamer, komputerów, okablowania i
zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez
konieczności dodatkowych inwestycji ze strony
Zamawiającego
Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego
16. Kamera PTZ, rozdzielczość minimum 720p HD (w
kolorze, co najmniej 25 klatek na sekundę); zoom
optyczny minimum 12x;
17. Dwie kamery stałe, rozdzielczość minimum 720p HD (w
kolorze, co najmniej 25 klatek na sekundę). Wskazane
zainstalowanie jednej kamery 360o „typu rybie oko”
18. Sterowanie kamerami realizowane z pomieszczenia
sterowni za pomocą aplikacji serwera (bez dodatkowego
sterownika). Minimum 4 zapamiętywane pozycje dla
każdej kamery obrotowej
19. Mikrofon sufitowy przewodowy do nagrywania dźwięków
z pomieszczenia symulacji, podwieszony nad głową
symulatora Minimum 1 mikrofon na jedno pomieszczenie
symulacji.
20. Głośnik w sterowni zapewniający możliwość odsłuchu
dźwięków z pomieszczenia symulacyjnego.
21. Mikser do podłączenia i wysterowania mikrofonu z sali
symulacyjnej oraz dający możliwość rejestracji audio do
systemu AV oraz odsłuchiwania dźwięków Sali
22. Głośnik w Sali symulacyjnej połączony z mikrofonem w
sterowni służący do komunikacji instruktora z salą – tzw.
„głos boga”.
10.

CZĘŚĆ VI Wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE
Lp.

Nazwa sprzętu

1

System audiovideo

Opis parametrów
1.

2.

3.

Kompleksowy system audio-video do nagrywania zajęć,
umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku z sesji
egzaminacyjnych
System kompatybilny z systemem sterowania oraz
archiwizacji i debriefingu do symulatorów wysokiej
wierności.
System rejestracji audio-video oparty o komputer
stacjonarny; pojemność użytkowa dysków twardych
minimum 1 TB; minimum 1 wyjście LAN; dodatkowa
klawiatura i mysz; możliwość jednoczesnego nagrywania

Wymagane
Tak

Ilość
sztuk
1
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obrazu z minimum 1 kamery i 1 monitora pacjenta.
Monitor minimum 21” umożliwiający podgląd obrazu
video.
4. Oprogramowanie do obsługi systemu rejestracji AV w
języku polskim
5. Monitor pacjenta z dotykowym ekranem o przekątnej
minimum 22cale do wyświetlania parametrów życiowych
z oprogramowaniem monitora pacjenta, kompatybilny z
wymaganymi przez Zamawiającego symulatorami
wysokiej wierności oraz fantomami ALS oraz
pielęgnacyjnymi.
6. Sterowanie kamerą podłączoną do systemu realizowane z
pomieszczenia instruktora za pomocą aplikacji serwera
(bez
dodatkowego
sterownika).
Minimum
4
zapamiętywane pozycje dla każdej kamery obrotowej
7. Oprogramowanie zawierające zintegrowany mikser audio
dla uzyskania możliwie jak najlepszej jakości nagrania.
Wbudowane w aplikację miksera mierniki poziomu
dźwięku
8. Oprogramowanie automatycznie synchronizujące zapis
sesji szkoleniowej z aplikacjami symulatorów różnych
marek. Automatyczny start zapisu wraz z rozpoczęciem
sesji i automatyczny bieżący rejestr zdarzeń
9. Możliwość współpracy z manekinami pielęgnacyjnymi i
klasy ALS z automatyczną bieżącą rejestracją zdarzeń i
zapisem sesji
10. Dostęp do zapisanych danych z sesji szkoleniowych przez
wewnętrzną sieć oraz internet
11. Możliwość niezależnego i równoczesnego nagrywania
sesji w sali OSCEi dostęp online do zarejestrowanych
zapisów sesji ćwiczeniowych umożliwiający podgląd
bieżącej sesji oraz dostęp do zarejestrowanych sesji
ograniczony prawami dostępu przypisanymi przez
administratorów
12. Możliwość regulacji prędkości odtwarzania nagranej sesji
13. Możliwość eksportu zapisanych danych do filmów w
postaci plików AVI, MOV, MPEG4, H264lub innych dla
wszystkich podłączonych do systemu kamer wraz z
zapisem ścieżki dźwiękowej dołączonym do każdego
pliku
14. Możliwość nadawania różnych uprawnień dostępu dla
różnych użytkowników
15. Aktualizacja oprogramowania dostępna przez Internet
16. Monitor tv minimum 50” do analizy debriefingu oraz
przesyłania danych AV z pokoju kontrolnego do Sali
OSCE wraz z system połączeń kablem HDMI do pokoju
kontrolnego
17. Instalacja całości (kamer, komputerów, okablowania i
zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez
konieczności dodatkowych inwestycji ze strony
Zamawiającego
Parametry systemu kamer oraz audio
18. Kamera
PTZ ,rozdzielczość minimum 720p HD (w
kolorze, co najmniej 25 klatek na sekundę); zoom
optyczny minimum 12x;
19. Sterowanie kamerami realizowane z pomieszczenia
sterowni za pomocą aplikacji serwera (bez dodatkowego
sterownika).
20. Mikrofon sufitowy przewodowy do nagrywania dźwięków
z pomieszczenia symulacji, podwieszony
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Mikser do podłączenia i wysterowania mikrofonu z sali
symulacyjnej oraz dający możliwość rejestracji audio do
systemu AV oraz odsłuchiwania dźwięków Sali przez
zestaw
słuchawkowo-mikrofonowy
instruktora/egzaminatora
22. Głośnik 100V w Sali OSCE zapewniający możliwość
komunikacji instruktora z salą
23. Wzmacniacz do wysterowania głośnika 100V w Sali
OSCE zapewniający możliwość regulacji głośności,
barwy tonu oraz źródła do podłączenia sygnału audio z
miksera oraz bezpośrednio z mikrofonu podłączanego do
miksera
24. Zestaw słuchawkowo-mikrofonowy dla egzaminatora
Posiada szeroki blat oraz regulowany podgłówek oraz tylną
część blatu. Wykręcana stopka w jednej z nóg kozetki
pozwala
na
poziomowanie
jej
na
nierównej
powierzchni. Konstrukcja kozetki wykonana jest ze stali
pokrytej farbą proszkową. Blat obity jest materiałem
skóropodobnym. Minimalne wymiary
 Długość: 185 cm - 195 cm
 Szerokość: min 70 cm
 Wysokość: min 55 cm
 Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45
°
 Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
 Regulacja kąta nachylenia podnóżka: od 0 ° do +45 °
Oprogramowanie z komputerem sterującym i monitorem
pacjenta
1. Współpraca z zaawansowanym symulatorem pacjenta
dorosłegooraz dodatkowo współpracujące z symulatorem
dziecka i niemowlęcia, aplikacja sterującą symulatorami
oraz wirtualnym monitorem pacjenta
2. System połączeniowy kabli LAN od symulatora i
wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w
sterowni połączonego z systemem sterowania i debrefingu
3. Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą
symulatora
4. Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim
5. Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady
i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne,
resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów
wewnętrznych
6. Każda z funkcji dróg oddechowych musi być ustawiana
indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego
7. Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za
pomocą oprogramowania sterującego
8. Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych
(ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników
symulatora
9. Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności
ratowniczych oraz automatyczna rejestracja funkcji z
czujników symulatora
10. Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez
użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania –
bezpłatny dostęp dla minimum 100 użytkowników
11. Zestaw minimum 10 gotowych scenariuszy zdarzeń dla
każdego rodzaju symulatora.
12. Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja
oprogramowania
instruktorskiego
sterującego
symulatorem. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do
21.

2

Kozetka lekarska

3

Stanowisko
komputerowe

Tak
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najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji oraz w
okresie pogwarancyjnym dostępna przez Internet i
dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie
z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany
lub uszkodzenia komputera.
Symulowany monitor pacjenta
1. Całkowicie
bezprzewodowy
(bez
konieczności
podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor
dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej
minimum 22” z systemem mocowania typu Vesa lub inny.
2. Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi,
SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości
pracy serca, temperatury
3. Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na
monitorze
4. Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu
symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w
komplecie
5. Wyświetlanie parametrów tętna, EKG i SpO2
6. Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji
i głośności zależnie od wartości saturacji
Komputer stacjonarny do sterowania symulatorami
(osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia)
1. Komputer stacjonarny do sterowania symulatorami (osoby
dorosłej, dziecka i niemowlęcia)
2. Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na
obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora.
Proszę podać producenta i model komputera oraz
procesora
3. Twardy dysk SSD minimum 500 GB
4. Pamięć RAM minimum 8 GB
5. Monitor LED o przekątnej minimum 21’. Minimalna
rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli.
6. Mysz i klawiatura
7. Nagrywarka DVD DL
8. Minimum 4 porty USB
9. Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe
10. Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN
11. Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem
802.11 g/n
12. System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę
specjalistycznego oprogramowania symulatora.
13. Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja
oprogramowania
instruktorskiego
sterującego
symulatorem. Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji
w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny
na
posiadane
oprogramowanie
z
możliwością
wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub
uszkodzenia komputera.
4

Lampa zabiegowa 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lampa zabiegowa bezcieniowa mobilna ze źródłem
światła LED
Diody LED w kolorze białym
Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na
czaszy lampy
Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy
min. 25 000 lux
Lampa wyposażona w 3 (+/-1) źródeł światła LED
Lampa
na
regulowanym
statywie
mobilnym
wyposażonym w min 4 kółka jezdne
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5

Zestaw
wyposażenia
prezentacyjnego i
komunikacyjnego

Kamera PTZ: rozdzielczość minimum 720p HD (w kolorze,
co najmniej 25 klatek na sekundę); zoom optyczny minimum
12x;
Dwie kamery stałe, rozdzielczość minimum 720p HD (w
kolorze, co najmniej 25 klatek na sekundę); Wskazane
zainstalowanie jednej kamery 360o „typu rybie oko”
Sterowanie kamerami realizowane z pomieszczenia sterowni
za pomocą aplikacji serwera (bez dodatkowego sterownika).
Minimum 4 zapamiętywane pozycje dla każdej kamery
obrotowej
Mikrofon sufitowy przewodowy do nagrywania dźwięków z
pomieszczenia symulacji, podwieszony nad głową symulatora
Minimum 1 mikrofon na jedno pomieszczenie symulacji.
Głośnik w sterowni zapewniający możliwość odsłuchu
dźwięków z pomieszczenia symulacyjnego.
Mikser do podłączenia i wysterowania mikrofonu z sali
symulacyjnej oraz dający możliwość rejestracji audio do
systemu AV oraz odsłuchiwania dźwięków Sali
Głośnik w Sali symulacyjnej połączony z mikrofonem w
sterowni służący do komunikacji instruktora z salą – tzw.
„głos boga”.

Tak

1

CZĘŚĆ VII Wyposażenie sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
Lp.

Nazwa sprzętu

1

Zaawansowany
fantom
pielęgnacyjny
pacjenta starszego

Opis parametrów
Geriatryczny manekin do opieki nad osobami starszymi,
umożliwia ćwiczenia: pielęgnacji jamy ustnej, protezy
zębowej, szczęka z wyjmowaną protezą,
przepłukiwanie gałki ocznej, wstrzyknięcie domięśniowe
(ramię, udo i pośladki), lewa ręka z możliwością pomiaru
ciśnienia krwi pokazuje 5 tonów Korotkowa, kolostomia i
illestomia,
płukanie żołądka i sztuczne karmienie przez sondę nosową,
wymienne narządy płciowe
umożliwiają cewnikowanie kobiety i mężczyzny, ćwiczenie
wlewów, płukanie pochwy i
pobieranie wymazów, badanie prostaty, pielęgnacja
tracheostomii, mycie w łóżku,
pielęgnacja włosów, techniki układania pacjenta, wymiana
odzieży, przepłukiwanie ucha i
zakładanie aparatu słuchowego, bandażowanie i zakładanie
opatrunków. Ponadto posiada
dodatkową możliwość osłuchiwania serca i płuc:
TONY SERCA – min. 12 odgłosów pracy serca:

Wymagane
Tak

Ilość
sztuk
1

Tak

1

Szmery oddechowe– min.12 odgłosów pracy płuc
2

Zaawansowany
fantom
pielęgnacyjny
pacjenta
dorosłego

Wykonany na wzór postaci ludzkiej , wymienne narządy
płciowe .
Właściwości
• Możliwość mycia chorego w łóżku.
• Higiena jamy ustnej
• Fantom posiadający wyjmowane uzębienie
• Płukanie oka
• Higiena uszu
• Pielęgnacja włosów - mycie, czesanie.
• Iniekcje domięśniowe (ramiona, uda, pośladki)
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• Zgłębnikowanie ustne i nosowe, zakładanie sondy oraz
aspiracja treści żołądka
• Pielęgnacja stomii
• Pielęgnacja tracheostomii (płukanie, odsysanie)
• Zakładanie lewatywy
• Możliwość wykonywania lewatywy
• Cewnikowanie męskie i żeńskie
• Wyjmowanie i wkładanie aparatu słuchowego.
- min. 12 odgłosów pracy serca
- min. 12 odgłosów pracy płuc
3

Panel nadłóżkowy
z wybranymi
mediami

4

Łóżko szpitalne
ortopedyczne

5

Stanowisko do
iniekcji

Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Wieszany na
ścianie.
Panel min. 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie nocne w górnej części panelu
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu.
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V
i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów
medycznych w dolnej części panelu.
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej
jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach
45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda
zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd
nabudowanych.
Min:
- 1 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
- 1 x gniazdo ekwipotencjalne
- 1 x wolne teletechniczne.
Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę
medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów
medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane
prostopadle do podłogi.
Min:
- punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 1 szt.
- punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt.
- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 1 szt.
Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Wyposażenie podstawowe
• Zdejmowane wezgłowie
•Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym
wypięciem.
•Barierki składane wzdłuż leża łóżka
•Leże wypełnione stalowymi panelami.
•Haczyki na worki urologiczne.
•Funkcja CPR
Wyposażenie dodatkowe
•Materac piankowy dopasowany do wymiarów leża.
• Uchwyt na kaczkę i uchwyt na basen.
•Rama ortopedyczne.
•Materac przeciwodleżynowy.
Minimalne wymiary:
Długość 213 cm
Szerokość 97 cm
Wysokość regulowana elektrycznie 36– 71 cm (+/- 10 cm)
Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg (+/- 50 kg)
Fotel powinien posiadać dwa podłokietniki ściśle
zintegrowane z oparciem oraz zagłówek, służący do
podparcia głowy pacjenta. Stabilna konstrukcja powinna

Tak

1

Tak

1

Tak

1
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zostać wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych
farbą proszkową; oparcie, siedzisko i podłokietnik wykonane
z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte
materiałem skóropodobnym zmywalnym.

6

7

8

Minimalne WYMIARY:
• Całkowita szerokość: 80 cm
• Całkowita długość: 78 cm
• Szerokość podstawy: 65,5 cm
• Długość podstawy: 73 cm
• Całkowita wysokość: 112-128 cm
• Dopuszczalne obciążenie: 120 kg
Lampa zabiegowa 1. Lampa zabiegowa bezcieniowa mobilna ze źródłem
światła LED
2. Diody LED w kolorze białym
3. Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na
czaszy lampy
4. Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy
min. 25 000 lux
5. Lampa wyposażona w 3 (+/-1) źródeł światła LED
6. Lamp na regulowanym statywie mobilnym wyposażonym
w min 4 kółka jezdne
Łóżko pacjenta
domowe

Aparat EKG

Leże czterosegmentowe, wypełnione stalowymi panelami.
Rama i segmenty łóżka lakierowane proszkowo. Wysokość
leża, kąt odchylenia oparcia pleców oraz uda sterowane są
elektrycznie pilotem przewodowym. W zestawie powinien
być materac piankowy dopasowany do wymiarów leża.
Minimalne WYMIARY:
• Całkowita szerokość: 105 cm (+/- 15 cm)
• Całkowita długość: 215cm (+/- 15 cm)
• Wysokość regulowana elektrycznie: 46-72 cm (+/- 15 cm)
• Dopuszczalne obciążenie: 170 kg
Cechy:
 rejestracja minimum 12 standardowych odprowadzeń EKG
 wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania
EKG w grupach po min. 3 odprowadzenia
 wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG
 wydruk w trybie 1 lub 3 przebiegów EKG
 automatyczna analiza i interpretacja - wyniki interpretacji
zależne od wieku i płci pacjenta
 pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym
limitem od 5 do 1000
 wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy
akumulatorowej
 ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja
na wyświetlaczu
 automatyczna detekcja zespołów QRS
 prezentacja krzywych w układzie standardowym lub
Cabrera
 menu w języku polskim,
 zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z
komputerem PC z oprogramowaniem kompatybilnym w
celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym
 dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń
 zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
 wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na
wydruku
 funkcje oszczędności energii akumulatora

Tak

1

Tak

1

Tak

1
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9

Zestaw do
profilaktyki
przeciwodleżyno
wej

10

Szafka
przyłóżkowa

11

Wózek
reanimacyjny z
wyposażeniem

12

Wózek inwalidzki

 minimalne wymiary (D x S x W): 220 x 153 x 55 mm
DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
 elektrody kończynowe min. 4 sztuki (typ EKK)
 elektrody przedsercowe min. 6 sztuk (typ EPP)
 kabel EKG
 zasilacz sieciowy medyczny
 papier kompatybilny z aparatem (10 rolek)
 żel do EKG
 instrukcja użytkowania
Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się
powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10minutowym –system 1:3
Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR
Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i
pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta.
Wysokość komór materaca 12,5 cm (+/- 1 cm).
Wymiary materaca 90x200cm ±2cm
Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji
łóżka
Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie.
1. Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej
lub lewej strony łóżka
2. Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z
tworzywa sztucznego
3. Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm)
4. Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm)
5. Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm)
6. Blat szafki wykonany z tworzywa
7. Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do
otwierania nie wystające poza obrys szafki
8. Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki
9. umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do
korpusu szafki
10. Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat
np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp.
11. Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w
tym 2 z blokadą
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system
zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.
Wymiary zewnętrzne wózka minimum:
- Wysokość : 90 cm, +/-15 cm
- Głębokość : 72 cm, +/-15 cm
- Szerokość: 83cm, +/-15cm
Wózek wyposażony w:
- minimum 3 szuflady
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się
przedmiotów,
- uchwyt do przetaczania,
- pojemnik do zużytych igieł,
- pojemnik na cewniki,
- pojemnik na butelki,
- kosz na odpadki ,
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,
- półkę na żel,

Tak

1

Tak

1

Tak

1

Tak

1

- uchwyt na butlę z tlenem
Rama
Hamulce dla osoby prowadzącej
Sposób składania wózka

Stalowa
Nie
Składane na krzyżaku
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Podnóżki
Podnóżki

13

14

15

Możliwość odchylenia
podnóżków
Możliwość regulacji
wysokości podnóżków

Stopka pod nogę do przechylania
Tak
wózka
Rodzaj hamulców
Dociskowe
Podłokietniki
Ścięte
Koła pneumatyczne
Rodzaj kół tylnych
(pompowane opony)
Rodzaj kół przednich
Koła pełne (gumowe)
Rodzaj wózka manualnego
Wózek ręczny
Maksymalna waga użytkownika 130 kg
Regulacja podnóżków
Tak
Podnóżki uchylne
Tak
Możliwość składania
Tak
Odchylane podłokietniki
Tak
Wyjmowane podłokietniki
Tak
Zestaw do nauki
Profesjonalny zestaw do przemieszczania pacjenta składający
przemieszczania
się z:
pacjentów
1. Pasa pomocniczego
2. Pasa pomocniczego na biodra w rozmiarze M
3. Pasa pomocniczego na biodra w rozmiarze L
4. Podstawy obrotowej pod nogi .
5. Poduszki obrotowej
6. Deski do transferu wykonanej z mocnego polietylenu
przystosowanego do dezynfekcji, z antypoślizgową
warstwą na spodzie – 1szt.
7. Łatwoślizgu rękawa wykonanego z cienkiego, śliskiego
materiału - 1szt.
Zestaw sprzętu do Hydrauliczny wózek prysznicowy z funkcją regulacji góra
pielęgnacji i
– dół
higieny pacjentów 1. Hydrauliczny wózek prysznicowy o konstrukcji stalowej
w tym In.
lakierowanej proszkowo
mobilny system 2. Regulacja wysokości
pielęgnacji
3. Wymiary zewnętrzne wózka min. dł. 2050 x szer.
pacjenta, wózek
800mm.
prysznicowy,
4. Platforma materaca min. dł. 1900 x szer. 665 mm (+/podnośnik
10mm)
5. Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone
w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i
ściany przed uszkodzeniami.
6. Barierki boczne z możliwością opuszczania poniżej ramy
leża,
7. Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego
materiału PVC.
8. Wbudowane dreny i wąż odpływowy.
Ssak elektryczny

DZIAŁANIE:
 Przepływ powietrza na ssaniu: min. 30 l/min (przepływ
swobodny) typowy
 Podciśnienie – maks.: 550+ mmHg (73,3 kPA)
 Zakres podciśnienia: 50 - 550+ mmHg (6,7 - 73,3 kPa)
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
 Konstrukcja z jednoręcznym uchwytem
 Pojemnik m.in. 300 ml przyłączany bezpośrednio

Tak

1

Tak

1

Tak
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Łóżko szpitalne z
przechyłami
bocznymi

17

Wózek
transportowy

 Pojemnik min. 800 ml
 Systemy pojemników jednorazowego użytku
 Wewnętrzne wbudowane układy filtrów dla wszystkich
zbiorników
 Zestaw filtrów o wysokiej sprawności (ze zbiornikiem 800
ml)
 Filtr bakteryjny klasy HEPA
 Statyw zapewniający stabilną pracę
 Torby
 Wymiana akumulatorka bez użycia narzędzi
 Akumulatorek, NiMH 12 V, 1,6 Ah.
 Prostownik (100-240 V)
 Ładowarka zewnętrzna
 Instrukcja użytkowania w języku polskim
 Konstrukcja kolumnowa o wysokiej stabilności,
 Łóżko w pełni elektryczne z regulacją wysokości, segmentu
pleców i uda, Anty- i Trendelenburga dokonywanych z
panelu centralnego.
Dodatkowo w zestawie: pilot satelita, sterowanie nożne,
nocne podświetlenie, 5-te koło, możliwość wykonania zdjęcia
RTG
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:
 Konstrukcja wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem
proszkowym
 Leże wykonane z tworzywa ABS.
 Regulacja segmentu oparcia pleców
 Regulacja wysokości
 Duże antystatyczne koła.
 Hamulec centralny.
 Blokada kierunkowa.
 Zdejmowany materac.
 Piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem.
 Uchwyt butli z tlenem.
 Stojak kroplówki.
 Kolumny umożliwiające współpracę z ramieniem C.
 Materac dostosowany do leża
Minimalne wymiary
Długość 190 cm (+/- 15 cm)
Szerokość 73 cm (+/- 15 m)
Wysokość regulowana manualnie 57-87 cm (+/- 15cm)
Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny
gazowej 75° (+/- 15 stopni)
Bezpieczne obciążenie robocze 220 kg (+/- 50 kg)

Tak

1

Tak
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 02/CSM/2018

WYKONAWCA:
_________________________
_________________________
_________________________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Składając ofertę w postępowaniu na „Zakup wraz z dostawą wyposażenia sal symulacji
medycznej”, my niżej podpisani:
OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
−

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

−

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

−

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

__________________, dnia __________ 2018 r.

__________________________________
Pieczęć firmowa i
podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 02/CSM/2018

WYKONAWCA:
_________________________
_________________________
_________________________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu na „Zakup wraz z dostawą wyposażenia sal symulacji medycznej”,
my niżej podpisani:
OŚWIADCZAMY, że dysponujemy potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do
wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

________________, dnia ___________ 2018 r.

__________________________________
Pieczęć firmowa i
podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 02/CSM/2018

WYKONAWCA:
_________________________
_________________________
_________________________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO1

Składając ofertę w postępowaniu na „Zakup wraz z dostawą wyposażenia sal symulacji medycznej”,
my niżej podpisani:
OŚWIADCZAM, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

________________, dnia ___________ 2018 r.

__________________________________
Pieczęć firmowa i
podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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