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CZĘŚĆ I  

Przedmiot: Aparat do krioterapii miejscowej - 1 szt.    

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok……………   

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane 

zakresy parametrów  

lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  
Mobilny aparat do krioterapii umożliwiający łatwe 

przemieszczanie 

Tak – podać nazwę 

handlową ,model 

oraz producenta     

2.  Czynnik chłodniczy – ciekły azot TAK      

3.  Objętość zbiornika; min. 30 litrów  max. 32 litrów TAK, podać     

4.  Regulacja wysokości poręczy: od 60 cm do 100 cm  TAK      

5.  Elastyczna, izolowana linia przesyłowa par ciekłego azotu wraz 

z aplikatorem.  
TAK  

    

6.  Temperatura strumienia par azotu  do minus 160°C                                                                                                                                  TAK, podać      

7.  Płynna regulacja stopnia intensywności nadmuchu od 50% do 

100%  co 5% 
TAK, podać  

    

8.  Maksymalne zużycie azotu; od 0,08 do 0, 1 kg/min TAK      

9.  Liczba zabiegów z jednego napełnienia zbiornika od 58 do 60 

(dla średniego czasu zabiegu = 3 min)                                                                                                                                                                                      
TAK, podać  

    

10.  
Aparat wyposażony w procentowy wskaźnik poziomu azotu w 

zbiorniku 
TAK 

    

11.  

Sterownik z kolorowym wyświetlaczem ciekłokrystaliczny z 

wbudowaną  bazą najbardziej typowych zabiegów 

terapeutycznych z możliwością  wprowadzania swoich nastaw 

zabiegu. Możliwość włączenia syntezatora mowy 

TAK 

    

12.  Zasilanie; AC 230V ±10%, 50 Hz TAK      

13.  Maksymalna masa urządzenia  bez ciekłego azotu 28 kg                                                                                                                                             TAK, podać      

14.  Maksymalne wymiary  (dł. x szer. x wys.):  600/600 /1040mm           TAK, podać      

15.  Klasa ochronności I TAK      

Pozostałe 

16.  Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

17.  Paszport techniczny urządzenia  TAK      

18.  Certyfikat CE TAK      

19.  
Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem), 

podać i pełne oprogramowanie na płycie CD (jeśli dotyczy) 
TAK  

    

20.  Szkolenie personelu obsługi oraz personelu technicznego,  w 

terminie wyznaczonym przez użytkownika (w cenie dostawy)  
TAK  

    

21.  Okres gwarancji min. …... miesięcy TAK, podać      

22.  Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z 

możliwością mobilnego serwisowania  
TAK, podać  

    

23.  
Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte zgłoszenie – 

podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

 i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

     

     

 …………………………………………………… 

 podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ II 

 Przedmiot: Stół do masażu  - 1 szt.  

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………     

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE  

Parametry oferowane 

(podać oferowane 

zakresy parametrów  

lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  Stół rehabilitacyjny     

Tak – podać nazwę 

handlową ,model 

oraz producenta     

2.  
Leżysko  trzyczęściowe (leżysko główne, część pod 

nogi oraz zagłówek z otworem na nos i brodę) 
TAK  

    

3.  

Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z 

otworem na nos i brodę (zakres regulacji -85 do +35 

stopni) 

TAK, podać 

    

4.  Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie od 49 

do 105cm za pomocą pilota nożnego ( +/-5%) 
TAK, podać  

    

5.  
Regulacja części środkowej stołu za pomocą sprężyny 

gazowej z możliwością ustawienia do pozycji Pivota 

(+45 stopni) (+/-5%) 

TAK, podać  

    

6.  
Regulacja części tylnej stołu za pomocą sprężyny 

gazowej do + 70stopni (+/-5%)  
TAK, podać 

    

7.  Stopki (nóżki)z regulacją wysokości TAK      

8.  Stabilna konstrukcja TAK      

9.  Centralny system jezdny (za pomocą jednej dźwigni 

unoszone  i opuszczane są 4 kółka) 
TAK  

    

10.  Wymiary leżyska 190x66cm (+/-5%) TAK, podać     

11.  Dopuszczalne obciążenie max. 150kg TAK      

12.  
Wtyczka z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia 

elektrycznego w przypadku przecięcia kabla 
TAK  

    

13.  
Kolor tapicerki do ustalenia na etapie składania 

zamówienia  
TAK  

    

 Pozostałe  

14. 
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

15. Paszport techniczny urządzenia  TAK      

16. Certyfikat CE TAK      

17. 

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD (jeśli 

dotyczy) 

TAK  

    

18. 

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

19. Okres gwarancji  TAK, podać      

20. 
Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z 

możliwością mobilnego serwisowania  
TAK, podać  

    

21. Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie 

nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

     

     

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ III 

Przedmiot: Elektrostymulator - 1 szt.     

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia:  ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów  lub opisać 

funkcje aparatu)  

1.  Aparat 2-kanałowy do elektroterapii 

Tak – podać 

nazwę handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala 

ułatwiający sterowanie aparatem 
TAK  

    

3.  
Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych 

parametrach prądów 
TAK  

    

4.  

Aparat wyposażony w następujące prądy:       

galwaniczny TAK      

diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS,  

CP-ISO), 
TAK  

    

Träberta, TAK      

Faradaya, TAK      

NPHV, TAK      

Sekwencje, TAK      

Neofaradyczny, TAK      

Rosyjska stymulacja - prąd Kotza, TAK      

Impulsy trapezoidalne,  TAK      

Impulsy stymulujące TAK      

Impulsy prostokątne TAK      

Impulsy trójkątne TAK      

Impulsy eksponencjalne TAK      

Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym TAK      

Impulsy łączone  TAK      

Impulsy Przerywane TAK      

TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), TAK      

2-polowa interferencja TAK      

4-polowa interferencja TAK      

Izoplanarne pole wektorowe TAK      

Fale o średniej częstotliwości  TAK      

HVT TAK      

Impulsy IG TAK      

Modulowany prąd impulsowy  TAK      

Prąd VMS TAK      

Prąd Kotza TAK      

EPIR TAK      

Prąd Leduca TAK      

Fale H TAK      

Mikroprądy  TAK      

Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta TAK      

Stymulacja spastyczna wg Jantscha TAK      

Elektrodiagnostyka TAK      

5.  Prosta zmiana polaryzacji elektrod TAK      

6.  Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) TAK      
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7.  Programowalne sekwencje (zestawy) prądów  TAK      

8.  
Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, 

punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. 
TAK  

    

9.  Test jakości elektrod  TAK      

10.  Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC TAK      

11.  Sygnały dźwiękowe TAK      

12.  Kontrola kontaktu elektrod ze skórą TAK      

13.  Regulacja kontrastu ekranu TAK      

14.  Możliwość zmiany kolorów ekranu TAK      

15.  Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu TAK      

16.  Płynna modyfikacja parametrów prądów TAK      

17.  Sekwencje zapisywane przez użytkownika (min.150)  TAK, podać      

18.  Historia ostatnich 20 zabiegów TAK      

19.  
Bank programów terapeutycznych zapisanych w 

pamięci aparatu (gotowe diagnozy) 
TAK  

    

20.  Możliwość tworzenia i zapisywania własnych 

programów terapeutycznych (min. 500) 
TAK, podać  

    

21.  Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami 

anatomicznymi 
TAK  

    

22.  
Klasyfikacja protokołów według efektów 

terapeutycznych 
TAK  

    

23.  Możliwość definiowania własnego hasła 

bezpieczeństwa w aparacie  
TAK  

    

24.  Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne 

wyłączanie   
TAK  

    

25.  Wielojęzyczne menu  TAK      

26.  
Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów 

elektroterapii 
TAK  

    

27.  Identyfikacja i test akcesoriów  TAK      

28.  

Wyposażenie aparatu : 2 przewody do elektrod, 4 

elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 

70x50mm, pasy do mocowania elektrod, kabel 

sieciowy wraz z zasilaczem. 

TAK  

    

29.  Klasa bezpieczeństwa II TAK      

30.  Zasilanie 100-240 v , 50-60 Hz TAK      

31.  Waga max 3 kg. TAK      

32.  Maksymalne wymiary 380 x 190 x 260 mm TAK , podać     

33.  Możliwość zasilania akumulatorowego  TAK      

Pozostałe 

34.  Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

35.  Paszport techniczny urządzenia  TAK      

36.  Certyfikat CE TAK      

37.  

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z  

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD (jeśli 

dotyczy) 

TAK  

    

38.  

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy) 

TAK  

    

39.  Okres gwarancji  TAK, podać      

40.  
Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) 

z możliwością mobilnego serwisowania  
TAK, podać  

    

41.  Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ IV  

Przedmiot: Aparat do terapii ultradźwiękowej - 1 szt.    

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: …………… 

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów  lub opisać 

funkcje aparatu)  

1.  Aparat do terapii ultradźwiękowej  

Tak – podać 

nazwę handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  
Maksymalne wymiary (dł x szer x wys) 39 cm x szer. 

32,8 cm x wys. 23 cm 
TAK, podać  

    

3.  Waga 4,6 kg TAK      

4.  

Sterowanie odbywa się za pomocą wygodnego 

ekranu LCD o przekątnej o maksymalnym wymiarze 

5,9” 

TAK, podać  

    

5.  

Współpraca z trzema różnymi 

dwuczęstotliwościowymi (1 i 3 MHz) głowicami o 

powierzchni 1cm
2
, 5cm

2
 i 10cm

2
 

TAK  

    

6.  
Baza 30 gotowych programów zabiegowych oraz 

możliwość zapamiętywania własnych. 
TAK  

    

7.  Dwie częstotliwości robocze: 1, 3MHz, TAK      

8.  Moc wyjścia 15 W (5cm2 1 MHz lub 3MHz) TAK      

9.  

Intensywność: 

2W/cm2 (tryb ciągły),  

3W/cm2 (tryb impulsowy), 

TAK  

    

10.  
Praca ciągła i impulsowa (10-100% cyklu roboczego 

– co 10%), 
TAK  

    

11.  
Automatyczne dostrojenie do aktualnie pracującej 

głowicy, 
TAK  

    

12.  Brak sprzężenia głowicy sygnalizowany wizualnie i 

akustycznie, 
TAK  

    

13.  
Realny pomiar czasu zabiegu (zatrzymanie zegara 

zabiegowego w momencie utraty sprzęgania i 

automatyczne uruchomienie po jego uzyskaniu). 

TAK  

    

14.  Współpraca z aparatami do elektroterapii, 

umożliwiając zabieg terapii skojarzeniowej 
TAK  

    

15.  
Głowice z możliwością pracy w środowisku 

wodnym. 
TAK  

    

16.  

Kartoteka pacjenta (pozwala na bezpośredni dostęp 

do wykonanych zabiegów, możliwość szybkiego 

powtarzania zabiegu): 

- gromadzenie danych pacjentów, 

- rodzaj schorzenia, 

- spis zabiegów wykonywanych pacjentowi, 

- indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla 

pacjenta, 

- możliwość oceny skali bólu na początku oraz na 

końcu leczenia, 

TAK  
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17.  

Wyposażenie: 

- głowica ultradźwiękowa dwuczęstotliwościowa 1  

i 3 MHz – 5cm
2
, 

- głowica ultradźwiękowa dwuczęstotliwościowa 1 

i 3 MHz – 1cm
2
,  

- żel do ultradźwięków, 

- kabel zasilający. 

TAK  

    

Pozostałe  

18.  
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

19.  Paszport techniczny urządzenia  TAK      

20.  Certyfikat CE TAK      

21.  

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD 

(jeśli dotyczy) 

TAK  

    

22.  
Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

23.  Okres gwarancji  TAK, podać      

24.  

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

    

25.  
Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  

    

     

 

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  
     

     

 …………………………………………………… 

podpis Wykonawcy  
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CZĘŚĆ V  

Przedmiot: Lampa do terapii promieniowaniem IR - 1 szt.  

Wykonawca/producent: …………… 

Nazwa, typ i model urządzenia: …………… 

Kraj pochodzenia: …………… 

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów  lub opisać 

funkcje aparatu)  

1.  
Lampa do terapii promieniowaniem IR, statywowa 

na kółkach  

Tak – podać 

nazwę handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  

Parametry techniczne: 

TAK, podać   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Promiennik IR - 1 375W; 

Płynna regulacja mocy naświetlenia  

Automatyczne odmierzanie czasu naświetlenia: 10, 

15, 20, 25 minut 

maksymalne wymiary: szer. 155 x gł. 42 x  gł.16; 

zasilanie: 230V, 50Hz,  

Chłodzenie – wymuszone 

Gęstość mocy promieniowania >= 0,3 W/cm2 

Waga max. 10 kg 

3.  

Wyposażenie: 

TAK 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

filtr czerwony, 

filtr niebieski, 

okulary ochronne dla pacjenta,  

okulary ochronne dla terapeuty, 

sterownik elektryczny, 

promiennik 375 W 

bezpieczniki zapasowe, 

komplet przewodów, 

 Pozostałe  

4.  
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

5.  Paszport techniczny urządzenia  TAK      

6.  Certyfikat CE TAK      

7.  

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD 

(jeśli dotyczy) 

TAK  

    

8.  

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

9.  Okres gwarancji  TAK, podać      

10.  

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

    

11.  
Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ VI 

 Przedmiot: Aparat do laseroterapii- 1 szt.     

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane 

zakresy parametrów  

lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  Aparat jednokanałowy do laseroterapii 

Tak – podać 

nazwę handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala 

ułatwiający sterowanie aparatem 
TAK, podać  

    

3.  

Sonda Punktowa  laserowa podczerwona o mocy 

400mW i długości fali 830nm sonda  sonda prysznicowa 

łączona IR+R o mocy IR 1000 mW (IR – 800 mW oraz 

R – 200 mW) 

TAK  

    

4.  Ramię do sondy prysznicowej z regulacją w 4 miejscach  

wraz z dedykowanym  stolikiem i podstawą na aparat  
TAK  

    

5.  Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz TAK      

6.  Częstotliwości Nogiera i EAV  TAK      

7.  Autotest podłączonych sond laserowych TAK      

8.  współczynnik wypełnienia  10 – 90 % TAK      

9.  Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 TAK      

10.  2 szt. okularów ochronnych do laseroterapii TAK      

11.  
Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych 

czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych 
TAK  

    

12.  Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie TAK      

13.  Klasa lasera 3B TAK      

14.  Regulacja kontrastu ekranu TAK      

15.  Możliwość zmiany kolorów ekranu TAK      

16.  Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150  TAK, podać      

17.  Historia ostatnich 20 zabiegów TAK      

18.  
Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci 

aparatu (gotowe diagnozy) 
TAK  

    

19.  Możliwość tworzenia i zapisywania własnych 

programów terapeutycznych (minimum 500) 
TAK, podać  

    

20.  Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami 

anatomicznymi 
TAK  

    

21.  
Klasyfikacja protokołów według efektów 

terapeutycznych 
TAK  

    

22.  Sygnały dźwiękowe TAK      

23.  
Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa 

w aparacie  
TAK  

    

24.  
Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne 

wyłączanie   
TAK  

    

25.  Identyfikacja i test akcesoriów  TAK      

26.  Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. TAK      

27.  Wielojęzyczne menu  TAK      

28.  Klasa bezpieczeństwa II TAK      

29.  Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz TAK      

30.  Waga max 3 kg. TAK      

31.  Maksymalne wymiary 380 x 190 x 260 mm TAK      
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32.  Możliwość zasilania akumulatorowego TAK      

Pozostałe 

33. 
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

34. Paszport techniczny urządzenia  TAK      

35. Certyfikat CE TAK      

36. 

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD (jeśli 

dotyczy) 

TAK  

    

37. 

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

38. Okres gwarancji  TAK, podać      

39. Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z 

możliwością mobilnego serwisowania  
TAK, podać  

    

40. 
Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  

    

8. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

9. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

10. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

12. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

13. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

14. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ VII 

Przedmiot: Pole elektromagnetyczne -  2 szt.     

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp

. 
Parametry techniczne 

Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów  lub opisać 

funkcje aparatu)  

1.  Aparat dwukanałowy do magnetoterapii  

Tak – podać 

nazwę 

handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala 

ułatwiający sterowanie aparatem 
TAK, podać 

    

3.  Autotest podłączonych aplikatorów magnetoterapii TAK      

4.  Maksymalna indukcja impulsowa 128 mT TAK      

5.  Zakres częstotliwości 0-166 Hz TAK      

6.  
Możliwość podłączenia do aparatu dwóch 

niezależnych aplikatorów  
TAK  

    

7.  Regulacja kontrastu ekranu TAK      

8.  Możliwość zmiany kolorów ekranu TAK      

9.  Sekwencje zapisywane przez użytkownika min. 150  TAK, podać     

10.  Historia ostatnich 20 zabiegów TAK      

11.  Bank programów terapeutycznych zapisanych w 

pamięci aparatu (gotowe diagnozy) 
TAK  

    

12.  
Możliwość tworzenia i zapisywania własnych 

programów terapeutycznych (min. 500) 
TAK, podać 

    

13.  Sygnały dźwiękowe TAK      

14.  

Możliwość definiowania własnego hasła 

bezpieczeństwa 

w aparacie  

TAK  

    

15.  
Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne 

wyłączanie   
TAK  

    

16.  Identyfikacja i test akcesoriów  TAK      

17.  Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. TAK      

18.  

Stół z przesuwnym solenoidem 70 cm współpracujący 

z aparatem wymiary stołu : szer. 74 cm, wys. z 

solenoidem 110 cm, waga 67 kg / solenoid 30 cm / 

aplikator płaski liniowy, Multidysk ( 4 dyski połączone 

ze sobą ) , dysk pojedynczy – wszystkie aplikatory 

wykonane w technologii FMF  

TAK  

    

19.  Wielojęzyczne menu TAK      

20.  Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim TAK      

21.  Klasa bezpieczeństwa II  TAK      

22.  Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz TAK      

23.  Waga max 3 kg. TAK      

24.  Maksymalne wymiary 380 x 190 x 260 mm TAK      

25.  
Oryginalny stolik producenta na kołach jezdnych z 

blokadą dwóch przednich kół , wykonany z plastiku z 

otwieranymi półkami . 

TAK  

    

Pozostałe   

33. 
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

34. Paszport techniczny urządzenia  TAK      
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35. Certyfikat CE TAK      

36. 

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

zaparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD (jeśli 

dotyczy) 

TAK  

    

37. 
Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

38. Okres gwarancji  TAK, podać      

39. 
Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) 

z możliwością mobilnego serwisowania  
TAK, podać  

    

40. Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  

    

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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Część VIII 

Przedmiot: Rotor do kończyn górnych - 1 szt.  

Wykonawca/producent: …………… 

Nazwa, typ i model urządzenia: …………… 

Kraj pochodzenia: …………… 

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

oferenta 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów 

 lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  
Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych  

z oporem wodnym 

Tak – podać nazwę 

handlową ,model 

oraz producenta     

2.  20 stopni regulacji oporu TAK      

3.  Możliwość ćwiczeń kończyn górnych  TAK      

4.  Praca w obu kierunkach (przód/tył) TAK      

5.  Wygodne siedzisko z oparciem TAK      

6.  
Regulowana długość ramion (w zakresie 306 stopni) 

i uchwytów 
TAK  

    

7.  Obrotowe siedzisko TAK      

8.  

Interaktywny monitor wyświetlający: 

- czas 

- prędkość 

- dystans 

- ilość obrotów  

- kalorie 

- poziom obciążenia 

- tętno 

TAK  

    

10.  

Parametry techniczne: 

max. obciążenie do 180 kg 

maksymalne wymiary:130/99 cm  

Tak, podać 
  

  

  

  

  

  

 Pozostałe   

11. 
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

12. Paszport techniczny urządzenia  TAK      

13. Certyfikat CE TAK      

14. 

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD 

(jeśli dotyczy) 

TAK  

    

15. 

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

16. Okres gwarancji TAK, podać      

17. 

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

    

18. Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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Część IX 

Przedmiot: Rotor do kończyn dolnych - 1 szt.  

Wykonawca/producent: …………… 

Nazwa, typ i model urządzenia: …………… 

Kraj pochodzenia: …………… 

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

oferenta 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów 

 lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  Rotor do kończyn dolnych 

Tak – podać nazwę 

handlową ,model 

oraz producenta     

2.  Kolorowy ekran dotykowy o wymiarze max. 10 cali TAK   

3.  Aplikacja Medbike – obsługa do 8 urządzeń 

jednocześnie , archiwizacja postępów terapii,  

TAK 

  

4.  Ruch – Aktywny, Pasywny, Wspomagany   TAK   

5.  Zakres ruchu –do przodu , do tyłu TAK   

6.  Interfejs – język polski TAK   

7.  Wsparcia podudzia TAK   

8.  Zakres Prędkości – 10-100 RPM TAK   

9.  Zakres obciążenia – 1 do 120 W TAK   

10.  Programowalny czas – 1 do 120 min TAK   

11.  Czujnik spastyczności TAK   

12.  Uchwyty antyalergiczne TAK   

13.  Regulacja wysokości uchwytów TAK   

14.  Kółka transportowe 2 szt. TAK   

15.  Waga urządzenia: max. 28,5 kg TAK   

16.  
Maksymalne wymiary: dł. 124,5 x szer. 54 x wys. 

151 
Tak, podać 

  

17.  Zasilanie : 100-240 V AC  50/60 Hz    

 Pozostałe   

18.  
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

19.  Paszport techniczny urządzenia  TAK      

20.  Certyfikat CE TAK      

21.  

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD 

(jeśli dotyczy) 

TAK  

    

22.  

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

23.  Okres gwarancji  TAK, podać      

24.  

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

    

25.  Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ X 

Przedmiot: Stół rehabilitacyjny  - 2 szt.     

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane 

zakresy parametrów  

lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  Stół rehabilitacyjny     

Tak – podać 

nazwę handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  Stół dwuczęściowy (leżysko górne, zagłówek z 

otworem na twarz) 
TAK  

    

3.  

Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, 

malowana proszkowo – odporna na działanie środków 

dezynfekujących 

TAK  

    

4.  Elektryczna regulacja wysokości TAK      

5.  Pilot nożny do regulacji wysokości TAK      

6.  Centralny system jezdny z hamulcem ( za pomocą 

jednej dźwigni unoszone  i opuszczane są 4 kółka) 
TAK  

    

7.  Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej 

[
o
]: -85 / +35( +/-5%) 

TAK, podać  
    

8.  Regulacja wysokości [mm]: 440 - 1010 ( +/-2%) TAK, podać      

9.  Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660( +/-5%) TAK, podać     

10.  Dopuszczalne obciążenie [kg]: min.150 TAK, podać     

11.  
Kolor tapicerki do ustalenia na etapie składania 

zamówienia  
TAK  

    

Pozostałe   

12. Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

13. Paszport techniczny urządzenia  TAK      

14. Certyfikat CE TAK      

15. 

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

zaparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD (jeśli 

dotyczy) 

TAK  

    

16. 
Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

17. Okres gwarancji  TAK, podać      

18. 
Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) 

z możliwością mobilnego serwisowania  
TAK, podać  

    

19. Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ XI 

Przedmiot: Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego wraz z osprzętem  - 1 szt. 

Wykonawca/producent: …………… 

Nazwa, typ i model urządzenia: …………… 

Kraj pochodzenia: …………… 

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

oferenta 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane 

zakresy parametrów 

 lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  
Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu – konstrukcja 

wolnostojąca lub mocowana do ściany 

Tak – podać 

nazwę handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  Urządzenie pozwala na całkowitą eliminację kompresji w 

stawach, redukcja siły grawitacji 
TAK  

    

3.  

Specjalnie opracowany, przesuwny system dwóch 

prowadnic, na których mocuje się elementy przesuwne 

służące do zamocowania systemu linek i podwieszek 

Zestaw zawiera 2 aparaty regulowane wzdłużnie i 2 

poprzecznie zapewniając pełne podwieszenie ciała oraz 

nieograniczone możliwości ćwiczeń. 

TAK  

    

4.  

Parametry techniczne: 

Długość: 3224 mm  (+/- 5%) 

Szerokość: 1200 mm   (+/- 5%) TAK, podać 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Wysokość: 2107 mm  (+/- 5%)Waga: 217kg +/- 5% 

5.  

Wyposażenie: TAK, podać      

Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m ( +/- 5%) – 6  TAK, podać     

Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m ( +/- 5%) - 1 TAK, podać     

Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m ( +/- 5%) - 

1 
TAK, podać  

    

Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m ( +/- 5%)  - 

1 
TAK, podać 

    

Pas miedniczny (podwieszka na miednicę z 4 punktami 

podwieszenia )- 1 
TAK  

    

Podwieszka samozaciskająca - 2 TAK      

Podwieszka dwustawowa 0,83 m ( +/- 5%)- 4 TAK, podać     

Podwieszka pod rękę - 4 TAK      

Podwieszka pod kostkę - 2 TAK      

Pas stabilizujący klatkę piersiową- 1 TAK      

Kamaszek - 1 TAK      

Wałek 15 x 50 cm ( +/- 5%) - 1 TAK, podać     

Uchwyt pojedynczy do dłoni- 1 TAK      

Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami- 2 TAK      

Obciążnik 0,5 kg ( +/- 5%) - 1 TAK, podać     

Obciążnik 1 kg  ( +/- 5%)- 1 TAK, podać      

Obciążnik 1, 5 kg ( +/- 5%) - 1 TAK, podać      

Obciążnik 2 kg ( +/- 5%)- 1 TAK, podać     

Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami 

zaciskowymi dł. 2m ( +/- 5%)- 14 
TAK, podać  

    

Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych  dł. 

5m ( +/- 5%)- 1 
TAK, podać 

    

Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm  ( +/- 5%)– 

czerwona - 2 
TAK, podać 

    

Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm ( +/- 5%) – TAK, podać      
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czerwona - 2 

Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm  ( +/- 5%)– 

czarna - 2 

TAK, podać  

    

Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm  ( +/- 5%)– 

czarna - 2 

TAK, podać  

    

Poduszka sensomotoryczna z wypustkami 33 cm ( +/- 5%) 

- 2 

TAK, podać  

    

Wieszak na akcesoria TAK      

 Pozostałe  

6. Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

7. Paszport techniczny urządzenia  TAK      

8. Certyfikat CE TAK      

9. 
Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) 

i pełne oprogramowanie na płycie CD (jeśli dotyczy) 
TAK  

    

10. 

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu technicznego, 

w terminie wyznaczonym przez użytkownika (w cenie 

dostawy)  

TAK  

    

11. Okres gwarancji  TAK, podać      

12. Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z 

możliwością mobilnego serwisowania  
TAK, podać  

    

13. Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  

    

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne  

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ XII 

Przedmiot: Zestaw reanimacyjny z wyposażeniem - 1 szt. i defibrylatorem  1 szt.  

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp

. 
Parametry techniczne 

Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane 

zakresy parametrów  

lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  

Zestaw reanimacyjny  przeznaczony do prowadzenia resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej w terenie (poza ambulansem) i 

umożliwia wykonywanie w tych warunkach wszystkich procedur 

ratowniczych. 

Tak – podać 

nazwę 

handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  

Zestaw umieszczony w usztywnionej torbie o pięciu niezależnych 

przegrodach. 

Materiał – CORDURA lub  równoważnie 

Cechy materiału – materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i 

odporny na otarcia.  

Wykonany z poliamidu z odporną powłoką poliuretanową i 

apreturą teflonu. 

Uchwyty do transportu w ręku i na ramieniu 

Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie 

TAK  

    

3.  Skład zestawu reanimacyjnego: 

4.  

Prowadzenie  oddechu  kontrolowanego  lub  wspomaganego  

oraz  tlenoterapii. 

Butla tlenowa 2l; 

Reduktor  z  szybkozłączem   typu AGA O2 ze skokową regulacją 

przepływu od 0-25 l/min ze  złączką  tlenową – wersja DIN  ¾’ 

standard  polski lub równoważnie 

Worek samo rozpręża lny silikonowy – umożliwiający wentylację 

bierną i czynną  100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 

2500 ml, przewodem tlenowym niezałamującym długości 10 m; 

Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla 

dorosłych; 

Filtry antybakteryjne -5szt; 

Ssak ręczny  z  pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych 

TAK  

    

5.  

Zestaw do intubacji: 

Laryngoskop McIntosch z łyżkami Nr 1, 2, 3 lub równoważnie 

Rurki ustno gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów) lub 

równoważnie 

Kleszcze Magilla  lub równoważnie 

Rurki intubacyjne (6,7,8,10) * opcjonalnie – kombituba lub 

maska krtaniowa 

Latarka diagnostyczna 

Kompres gazowy 5 x 5 cm 

TAK  

    

6.  
Ampularium: 

Do samodzielnego wyposażenia. 

W ampularium naszyte białe taśmy do opisu leków. 

TAK  

    

7.  

Zestaw do iniekcji: 

Strzykawki (2,5,10,20 ml) po 2szt. 

Igły jednorazowe (1.2, 0.7) po 5 szt. 

Venflony (0.8,  1.0, 1.2, 1.4,) po 2szt. 

Przyrząd do przetaczania płynów. 

Staza zaciskowa 

Sól fizjologiczna 0,9% 500 ml 

Plastry poiniekcyjne 

TAK  
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8.  

Zestaw uzupełniający: 

Płyn do dezynfekcji 25 ml 

Rękawiczki ambulatoryjne 

Nożyczki ratownicze 

Nóż do cięcia pasów i zbijania szyb 

TAK  

    

9.  Defibrylator 

Tak – podać 

nazwę 

handlową, 

model oraz 

producenta     

10.  Półautomatyczny tryb pracy TAK      

11.  
Dwufazowa obcięta z kompensacją napięcia i czasu dopasowana 

do aktualnej impedancji poszkodowanego 
TAK  

    

12.  Protokół energetyczny od 150 do 360J TAK      

13.  
Dokładność energii wyjściowej : 

- +/- 10% przy impedancji 50 Ohm 

- +/- 15% przy impedancji 20 – 100 Ohm  

TAK, podać  

    

14.  

System podpowiedzi ratującemu, zarówno w formie graficznej, 

jak i słowami (język polski) , jak prawidłowo założyć elektrody 

pacjentowi i prowadzić proces defibrylacji i CPR 

TAK  

    

15.  
Czas ładowania do wstrząsu 

- dla 200 J do 9 s 

- dla 360 J do 15 s 

TAK  

    

16.  Masa z baterią i elektrodami max. 2,5 kg TAK, podać     

17.  

Zapas energii (pojemność) w pełni naładowanego defibrylatora: 

Normalnie: Trzydzieści (30) pełnych wyładowań lub 210 minut 

pracy najmniej: Dwadzieścia (20) pełnych wyładowań lub 140 

minut pracy 

TAK  

    

18.  System wykrywania ruchu podczas analizy EKG TAK      

19.  

Elementy sterujące : 

- zatrzask pokrywy/przycisk ON/OFF włącza i wyłącza zasilanie 

aparatu 

- przycisk wyładowania powodujący wstrząs 

TAK  

    

20.  Pamięć EKG : min. 20  EKG ostatniego pacjenta oraz skrócony 

zapis danych poprzedniego pacjenta 
TAK, podać  

    

21.  Pamięć min. 200 zdarzeń (czynności) ze znacznikami czasowymi TAK, podać      

19.  Bezprzewodowe przesyłanie zdarzeń do komputera PC TAK      

20.  2 komplety elektrod TAK      

21.  

Torba 

Apteczka AED: 

- maseczka do sztucznego oddychania 

- nożyczki 

- rękawiczki jednorazowe 

- golarka 

TAK  

    

 Pozostałe  

22. 
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

23. Paszport techniczny urządzenia  TAK      

24. Certyfikat CE TAK      

25. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) i pełne 

oprogramowanie na płycie CD (jeśli dotyczy) 
TAK  

    

26. Szkolenie personelu obsługi oraz personelu technicznego, w 

terminie wyznaczonym przez użytkownika (w cenie dostawy)  
TAK  

    

27. Okres gwarancji  TAK, podać      

28. Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z 

możliwością mobilnego serwisowania  
TAK, podać  

    

29. Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte zgłoszenie – 

podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ XIII 

Przedmiot: Aparat EKG -  1 szt.       

Wykonawca/producent: ……………      

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………      

Kraj pochodzenia: ……………      

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów  lub opisać 

funkcje aparatu)    

1. Aparat EKG 

Tak – podać nazwę 

handlową ,model 

oraz producenta 
    

  

2. 
Waga aparatu z akumulatorem  i wbudowanym 

zasilaczem do 1.2 kg 
TAK  

      

3. Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz TAK       

4. 

Wbudowany akumulator, którego pojemność 

umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego 

monitorowania 

TAK, podać 

      

5. Ochrona przed impulsem defibrylacji CF TAK       

6. 

Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o 

przekątnej min. 5 cali z podświetleniem LED  

oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 

pikseli) 

TAK, podać 

      

7. 

Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, 

wartości parametrów i menu (nie dopuszcza się 

ekranu dotykowego). Menu w języku polskim. 

TAK 

      

8. 
Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii 

izotermicznej 
TAK 

      

9. Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli) w 

języku polskim  
TAK 

      

10. Wydruk w trybie monitorowania rytmu TAK       

11. Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR TAK       

12. 
Zakres pomiaru częstości pracy serca 30-300 

ud./min. 
TAK 

      

13. 
Możliwość przeglądania i oceny badania na 

badania przed wydrukiem na ekranie urządzenia 
TAK 

      

14. Analiza EKG z 12 odprowadzeń standardowych i 

Cabrera – wydruk w formacie 3-kanałowym 
TAK 

      

15. Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO TAK       

16. Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s TAK       

17. Detekcja stymulatora serca TAK       

18. Impedancja wejściowa >50 [MΩ]  TAK       

19. CMRR >110 dB TAK       

20. Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał TAK       

21. Detekcja pików rozrusznika serca TAK       

22. Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał         

23. Filtr zakłóceń sieciowych TAK       

24. Filtr zakłóceń mięśniowych  TAK       

25. Filtr anty-dryftowy  TAK       

26. Szerokość papieru max. 80 mm. TAK       

27. 

Drukarka termiczna z możliwością zastosowania 

rolki i papieru składanego (w zależności od 

posiadanego rodzaju papieru) 

TAK 

      

28. 
Wydruk badania na zewnętrznej drukarce 

laserowej. 
TAK 

      

29. Przeglądanie i wydruk badania z archiwum TAK       



    
  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków, www.kcr.pl 

urządzenia 

22. 
Klawiatura funkcyjna (nie dopuszcza się 

klawiatury alfanumerycznej) 
TAK 

      

23. 
Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i 

odłączenia przewodu ekg 
TAK 

      

24. Szybkość ładowania akumulatorów do 100% 

pojemności do 3,5 godz. 
TAK 

      

25. 
Możliwość archiwizacji badania do pamięci 

wewnętrznej (min. 800 badań)  i eksportu danych 

do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML 

TAK 

      

26. 
Możliwość przesłania raportu bezpośrednio na 

serwer FTP 
TAK 

      

27. 
Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki 

start aparatu 
TAK 

      

28. Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody 

przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny 
TAK 

      

29. 

Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, 

wszystkie kółka wyposażone w blokadę. 

Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na 

przewód pacjenta 

TAK 

      

 Pozostałe    

30 
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

      

31 Paszport techniczny urządzenia  TAK        

32 Certyfikat CE TAK        

33 

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

zaparatem) i pełne oprogramowanie na płycie 

CD (jeśli dotyczy) 

TAK  

      

34 

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

      

35 Okres gwarancji  TAK, podać        

36 

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

      

37 

Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 

h 

TAK  

      

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ XIV 

Przedmiot: Wózek inwalidzki -  2 szt.    

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów  lub opisać 

funkcje aparatu)  

1.  Wózek inwalidzki ręczny  

Tak – podać 

nazwę handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  Składana rama stalowa (podwójny krzyżak), TAK     

3.  Tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym, TAK     

4.  Uchylne podłokietniki, TAK     

5.  Uchylne i demontowane podnóżki z możliwością 

regulacji długości, 
TAK 

    

6.  Pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem, TAK     

7.  Zabezpieczający pas pod łydkami, TAK     

8.  
Tylne koła pompowane, rozmiar  maksymalny 24” 

(wyposażone w system szybkiego demontażu), 
TAK 

    

9.  Przednie koła pełne,  TAK     

10.  Tylna kieszonka, TAK     

2.  Aluminiowe ciągi, TAK     

3.  Hamulce stalowe z regulacją docisku TAK     

4.  Kolor do uzgodnienia na etapie składania zamówienia TAK     

5.  

Parametry techniczne: 

Szerokość siedziska: 45 cm (+/-5%) 

Głębokość siedziska: 40 cm (+/-5%) 

Szerokość wózka: 63 cm (+/-5%) 

Wysokość wózka: 96 cm (+/-5%) 

Długość wózka: 83 cm (+/-5%) 

Szerokość wózka po złożeniu: 28 cm (+/-5%) 

Maksymalna waga wózka: 18 kg  

Maksymalne obciążenie: 120 kg 

TAK, podać  

    

 Pozostałe  

6. 
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

7. Paszport techniczny urządzenia  TAK      

8. Certyfikat CE TAK      

9. 

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD 

(jeśli dotyczy) 

TAK  

    

10. 

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

11. Okres gwarancji  TAK, podać      

12. 
Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) 

z możliwością mobilnego serwisowania  
TAK, podać  

    

13. Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ XV 

Przedmiot: Chodziki  -  4 szt.     

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów  lub opisać 

funkcje aparatu)  

1.  Chodzik czterokołowy  

Tak – podać nazwę 

handlową ,model 

oraz producenta     

2.  Lekka aluminiowa rama TAK     

3.  Możliwość składania  TAK     

4.  

Miękkie siedzisko pokryte materiałem 

skóropodobnym oraz pojemnik pozwalający na 

przewożenie drobnych rzeczy 

TAK 

    

5.  

Hamulce z możliwością blokady oraz cztery koła o 

średnicy maksymalnej 20 cm  z możliwością 

demontażu. 

TAK 

    

6.  
Regulowana wysokości podpórki pozwalająca na  

dostosowanie do wzrostu użytkownika. 
TAK 

    

7.  Ergonomiczne uchwyty TAK     

8.  Uchylna barierka oparcia. TAK     

9.  Uchwyt na kulę. TAK     

10.  

Maksymalne parametry techniczne: 

Szerokość podpórki: 60 cm 

Wysokość podpórki: 75,5 - 95 cm 

Wysokość siedziska: 51,5 - 57 cm 

Szerokość siedziska: 36 cm 

Waga podpórki: 7,3 kg 

Maksymalne obciążenie: 120 kg 

TAK, podać  

    

 Pozostałe   

5.  
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

6.  Paszport techniczny urządzenia  TAK      

7.  Certyfikat CE TAK      

8.  

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD 

(jeśli dotyczy) 

TAK  

    

9.  

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

10.  Okres gwarancji  TAK, podać      

11.  

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

    

12.  
Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:............................................................................................................. ................................. 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ XVI 

Przedmiot: Balkoniki  -  10 szt.     

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów  lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  Balkonik rehabilitacyjny trójfunkcyjny  

Tak – podać 

nazwę handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  

Balkonik łączący w sobie trzy funkcje, może 

być używany jako kroczący, stały, bądź stały z 

kółkami, 

TAK 

    

3.  Składana rama aluminiowa, TAK     

4.  Stabilna i wytrzymała konstrukcja, TAK     

5.  Łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej, TAK     

6.  Wymienne stopki podporowe zakończone gumą, TAK     

7.  

Dodatkowe wymienne stopki przednie 

wyposażone w kółka o średnicy maksymalnej 

12 cm 

TAK 

    

8.  Ergonomiczne uchwyty TAK     

9.  Wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm. TAK     

10.  

Maksymalne parametry  techniczne: 

Szerokość: 60 cm 

Wysokość: 82,5 – 100 cm 

Waga: 2,3 kg 

Waga z kółkami: 2,5 kg 

Maksymalne obciążenie: 110 kg 

TAK, podać  

    

 Pozostałe  

5.  Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż 

i serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

6.  Paszport techniczny urządzenia  TAK      

7.  Certyfikat CE TAK      

8.  

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD 

(jeśli dotyczy) 

TAK  

    

9.  

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

10.  Okres gwarancji  TAK, podać      

11.  

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

    

12.  

Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 

h 

TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ XVII 

Przedmiot: Łóżka ze stolikiem  -  2 szt.     

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp. Parametry techniczne 
Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów  lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  Łóżka  

Tak – podać nazwę 

handlową ,model 

oraz producenta 

    

2.  

Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego 

odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, 

wyjmowane od strony nóg i głowy 

TAK  

    

3.  

Konstrukcja szczytu wypełniona w środku 

tworzywowym odlewem, szczyty jako 

monolityczna bryła. Nie dopuszcza się 

szczytów, które składają się z dwóch 

tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z 

wewnętrzną metalową rurą. 

TAK 

    

4.  

Szczyt montowany do ramy leża za pomocą 

dwóch pojedynczych metalowych rurek 

zatopionych w wyprofilowanych otworach, 

które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w 

narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się 

szczytów przykręcanych/montowanych do 

metalowej rury w kształcie litery C lub U. 

TAK 

    

5.  

Leże 4 segmentowe. Segmenty leża wypełnione 

siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, 

montowaną na stałe. Nie dopuszcza się 

rozwiązań, w których kratka jest odejmowana.  

TAK 

    

6.  

Konstrukcja łóżka zabezpieczona krążkami 

odbojowymi w każdym rogu. Krążki o średnicy 

max. 100mm z elastycznego tworzywa. 

TAK 

    

7.  

4 metalowe koła jezdne o średnicy max. 125mm 

w tym 2 z blokadą jazdy. Blokada kierunku 

jazdy w 1 kole od strony szczytu głowy. 

Wewnętrzna część koła zabezpieczona 

tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane 

za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące 

wysoką odporność na uszkodzenia 

mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do 

windy.  

TAK 

    

8.  

Regulacja kąta nachylenia segmentu pleców w 

zakresie 0 – 75o. Regulacja wspomagana 

sprężyną gazową, dźwignie zwalniające blokadę 

zlokalizowane po obu stronach łóżka. 

TAK, podać 

    

9.  

Regulacja kąta nachylenia segmentu ud w 

zakresie 0 – 45o. Regulacja wspomagana 

sprężyną gazową, dźwignie zwalniające blokadę 

zlokalizowane po obu stronach łóżka. Osobne 

dźwignie dla segmentu pleców i ud. 

TAK, podać 

    

10.  
Segment podudzia regulowany manualnie za 

pomocą mechanizmu rastrowego 
TAK 

    

11.  Szerokość całkowita 920 mm (+/- 50 mm) TAK, podać   

12.  

Długość całkowita: 2100 mm(+/- 50 mm) z 

funkcją przedłużenia leża o min 10cm zarówno 

od strony głowy, jak i nóg 

TAK, podać 
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13.  Wymiary leża 2000 mm x 850mm (+/-10mm) TAK, podać     

14.  

Wysokość leża, mierzona od podłogi do 

powierzchni leża, bez materaca 600 mm (+/- 50 

mm)  

TAK, podać 

    

15.  

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych 

pokrytych lakierem proszkowym do 

uzgodnienia na etapie składania zamówienia. 

Nogi łóżka wzmocnione poprzeczką 

TAK 

    

16.  

Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub 

kroplówki, 2szt od strony głowy, w tulejach 

tworzywowy wkład 

TAK 

    

17.  Bezpieczne obciążenie łóżka min. 170 kg TAK, podać   

18.  
Możliwość wyboru koloru elementu 

dekoracyjnego szczytu, min 5 propozycji 
TAK, podać 

  

19.  

Wyposażenie łóżka: 

Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 

2szt po każdej stronie łóżka 

Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie 

przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 

180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem 

płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac 

posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej 

dystrybucji ciężaru pacjenta, 

Wysięgnik wraz z uchwytem ręki 

Statyw kroplówki z regulacją wysokości, dolna 

część statywu lakierowana proszkowo, górna 

wysuwana chromowana 

Szafka opisana poniżej 

TAK 

  

20.  
Szafka przyłóżkowa z możliwością 

dwustronnego ustawienia  

TAK 
  

21.  

Konstrukcja szafki wykonana ze stali 

lakierowanej proszkowo, ocynkowanej 

odpornej na działanie promieni UV 

TAK 

  

22.  

Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 20 mm) 

Głębokość całkowita: 500 mm (+/-20 mm) 

Wysokość całkowita: 870 mm (+/-20 mm) 

TAK, podać 

  

23.  

Blat główny, fronty szuflady i drzwiczek 

komory  szafki wykonane z płyty HPL, 

odpornej na środki dezynfekcyjne i wysoką 

temperaturę 

TAK 

  

24.  

Przy blacie głównym szafki dwa relingi 

zabezpieczające przed zsunięciem się 

przedmiotów pacjenta oraz służące do 

transportu szafki, relingi zamontowane na 

blacie głównym zorientowane pionowo 

TAK 

  

25.  
Reling na ręcznik pacjenta zlokalizowany na 

bocznej ścianie 

TAK 
  

26.  
Szuflada szafki wyposażona w tworzywowy 

wkład 

TAK 
  

27.  
Szuflada szafki wysuwana na prowadnicach 

ślizgowych 

TAK 
  

28.  
Komora szafki przedzielona wyciąganą 

tworzywową  półką 

TAK 
  

29.  

Pomiędzy górną szufladą a dolną komorą wolna 

przestrzeń o wysokości min 200mm, np. na 

prasę. Dostęp z obu stron. 

TAK   

30.  
Z boku szafki miejsce na min dwie butelki z 

wodą oraz kosz na papcie lub rzeczy pacjenta 
TAK 

  

31.  
Szafka wyposażona w cztery koła o 

maksymalnej śr. 75 mm , w tym 2 z blokadą  
TAK 

  

32.  
Kolor blatu, szczytów drzwiczek oraz frontu 

szuflady do wyboru na etapie składania 
TAK 
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zmówienia 

 Pozostałe  

33.  Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

34.  Paszport techniczny urządzenia  TAK      

35.  Certyfikat CE TAK      

36.  

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD 

(jeśli dotyczy) 

TAK  

    

37.  

Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

38.  Okres gwarancji  TAK, podać      

39.  

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

    

40.  

Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 

h 

TAK  

    

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ XVIII 

Przedmiot: Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu  -  1 szt.    

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp

. 
Parametry techniczne 

Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane zakresy 

parametrów  lub opisać 

funkcje aparatu)  

1.  Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu 

Tak – podać nazwę 

handlową ,model oraz 

producenta     

2.  Konstrukcja wykonana z drewna i stali TAK     

3.  

Parametry techniczne maksymalne:  

szerokość 730 mm 

reg. wysokości 400 - 630 mm 

waga 11 kg 

TAK 

    

4.  

Wyposażenie min: 

„rak” drewniany 

spirala pozioma 

kula ze sprężyną 

wałek ze sprężyną 

pokrętło 

kula 

kosz drewniany do stabilizacji przedramienia 

TAK, podać 

    

 Pozostałe   

5.  Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i 

serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

6.  Paszport techniczny urządzenia  TAK      

7.  Certyfikat CE TAK      

8.  

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z 

aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD 

(jeśli dotyczy) 

TAK  

    

9.  
Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

10.  Okres gwarancji  TAK, podać      

11.  

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

    

12.  Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte 

zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  

    

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

………………………………………………… 
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podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ XIX  

Przedmiot: Sprzęt różny dla potrzeb 

rehabilitacji:     

piłki - łącznie 6 szt. 

laski gimnastyczne - 10 szt. 

drabinka - 1 szt. 

materac - 1 szt.  

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok……………   

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp

. 
Parametry techniczne 

Wymagania 

graniczne  

Odpowied

ź 

Wykonawc

y 

TAK/NIE 

Parametry 

oferowane 

(podać 

oferowane 

zakresy 

parametró

w  lub 

opisać 

funkcje 

aparatu)  

1.  

 

Piłki wykorzystywane w terapii, fitness oraz treningu 

sportowym do: wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia 

zakresu ruchomości w stawach, poprawy kondycji i 

koordynacji, Leczenia schorzeń neurologicznych, a także w 

ćwiczeniach korekcji wad postawy z systemem ABS  

o maksymalnym  rozmiarze:  

Tak – podać nazwę handlową 

,model oraz producenta 

    

65 cm, wytrzymała na obciążenie dynamiczne 1200 kg  - 

kolor zielony - 2 szt. 
TAK, podać  

    

75cm wytrzymała na obciążenie dynamiczne 1200 kg - kolor 

niebieski - 2 szt.  
TAK, podać  

    

85 cm wytrzymała na obciążenie dynamiczne 1200 kg - 

kolor srebrny - 2 szt.  
TAK, podać  

    

2. 
Laski gimnastyczne plastikowe  dł. 120 mm różne kolory - 

kolor do ustalenia na etapie składania zamówienia - 10 szt.  

Tak – podać nazwę handlową 

,model oraz producenta     

3.  

Drabinka ( 1 szt.) przyścienna pojedyncza o maksymalnych 

wymiarach: 

szer. 90 x wys. 250 cm 

Wymiar boku: 10 x 3,3 cm 

Wymiar szczebla: 4,1 x 3 cm 

Boki drabinki: sklejka sosnowa 

Tak – podać nazwę handlową 

,model oraz producenta 

    

Boki drabinki: sklejka sosnowa  

Szczeble wykonane z pełnego drewna bukowego Całość 

malowana ekologicznym lakierem bezbarwnym 

Konstrukcja skręcana 

Certyfikat bezpieczeństwa "B" 

Wsporniki do mocowania do ściany w trzech długościach 

(25 / 30 / 35 cm) 

Liczba wsporników niezbędna do bezpiecznego montażu 

drabinki: 4 

TAK 

  

4. Materac korekcyjny 
Tak – podać nazwę handlową 

,model oraz producenta 
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Materac korekcyjny składany trzyczęściowy o 

maksymalnych wymiarach 180x90x5 cm  

Wykonany z pianki poliuretanowej pokrytej trwałą 

zmywalną tkaniną powlekaną typu skaj 

Możliwość złożenia w poręczną walizkę, zamykaną na rzepy  

Kolor do ustalenia na etapie składania zamówienia 

TAK, podać 

  

 Pozostałe  

5. 
Pisemna autoryzacja od producenta na 

sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

6. Paszport techniczny urządzenia  TAK      

7. Certyfikat CE TAK      

8. 

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa 

z aparatem)  i pełne oprogramowanie na 

płycie CD (jeśli dotyczy) 

TAK  

    

9. 
Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

10. Okres gwarancji  TAK, podać      

11. 

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

    

12. 

Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ 

przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie 

więcej niż 48 h 

TAK  

    

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 

 


