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Informacja dotycząca nabytego w ramach projektu sprzętu medycznego i wyposażenia 

 

„Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony 

zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej” 

 

Nr Projektu: RPMP.12.01.02-12-0419/17 

 

Zakupy realizowane w ramach projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

12  Oś  priorytetowa  Infrastruktura  Społeczna, 

Działanie  12.1  Infrastruktura  ochrony zdrowia, 

Poddziałanie  12.1.2  Regionalna  infrastruktura  ochrony  Zdrowia. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

z Budżetu Województwa Małopolskiego i Budżetu Państwa 

 

 

Znak postępowania: A.I.271- 8/19 

 

1. Kontenery(10sztuk) 

2. Stoły operacyjny (3sztuki) 

 

Znak postępowania: A.I.271- 11/19 

 

1. Listwy przyłóżkowe(6 sztuk) 

2. Łóżka do Oddziału Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji (6 sztuk) 

3. Łóżka do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (8sztuk) 

4. Wózek do przewożenia chorych kolumnowy (1sztuka) 

5. Elektryczny wózek prysznicowy(1sztuka) 

 

Znak postępowania: A.I.271 - 12/19 

 

1. Aparat do hemofiltracji –1 sztuka 

2. Analizatory, w tym: 

a. Analizator do troponiny i d-dimerów –1 sztuka 

b. Analizator parametrów krytycznych (gazometria, elektrolity, metabolity, oksynometria) –1 sztuka 

c. Analizator do określenia całkowitej zawartości glukozy we krwi –3 sztuki 

3. Respirator –1 sztuka 

4. Defibrylator oraz Kardiomonitory, w tym: 
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a. Defibrylator –3 sztuki 

b. Kardiomonitor stacjonarny-przenośny –2 sztuki – 

c. Kardiomonitory –8 sztuk wraz z centralną stacją monitorowania –2 sztuki 

5. Pompy infuzyjne, stacje dokujące, wózek po aparaturę, w tym: 

a. Pompy infuzyjna strzykawkowa –26 sztuk  

b. Pompa infuzyjna perystaltyczna –4 sztuki 

c. Stacja dokująca do pomp infuzyjnych –4 sztuki 

d. Zestaw 3 pomp infuzyjnych na stelażu –3 sztuki- 

e. Wózek pod aparaturę medyczną –5 sztuk 

6. Aparat do znieczulania –1 sztuka 

7. Urządzenie do ogrzewania pacjenta oraz Zestaw do regulacji temperatury ciała, w tym: 

a. Urządzenie do ogrzewania pacjenta –3 sztuki  

b. Zestaw do regulacji temperatury ciała –1 sztuka 

8. EKG, Ssaki, w tym: 

a. EKG –1 sztuka 

b. Ssak elektryczny–6 sztuk  

c. Ssak przenośny akumulatorowy –6 sztuk 

9. Medyczne witryny chłodnicze,  Chłodziarko-zamrażarki, w tym: 

a. Chłodziarko-zamrażarka –1 sztuka 

b. Medyczna witryna chłodnicza do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych –1 sztuka 

 

Znak postępowania: A.I.271-18/19 

 

1. Aparat do opasek uciskowych–2sztuki 

2. Aparat Ultrasonograficzny 1–1 sztuka 

3. Aparat ultrasonograficzny 2–1 sztuka 

4. Aparat ultrasonograficzny 3–1 sztuka 

5. Piła i wiertarka akumulatorowa z osprzętem –3sztuki 

6. Ultradźwiękowy system cięcia kości–1 sztuka 

7. Ultradźwiękowy system do zabiegów rewizyjnych–1 sztuka 

8. Wieża artroskopowa–1 sztuka 

9. Zestaw do regulacji temperatury ciała –3sztuki 

10. Wózek do przewożenia chorych kolumnowy–3 sztuki 

11. Stół zabiegowy–1 sztuka 

 

Znak postępowania: A.I.271-20/19 

 

Dostawa i montaż  mebli  ze  stali  nierdzewnej  oraz dostawa wyposażenia: 

1. Wyposażenie meblowe Centralnej Sterylizatorni; 

2. Zestawy  meblowe wraz  z  wyposażeniem dla  Bloku  Operacyjnego  oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii; 

3. Wyposażenie meblowe dla Bloku Operacyjnego. 

 

Znak postępowania: A.I.271-21/19 

 

Dostawa sprzętu komputerowego: 

1. Stacja robocza -25 sztuk; 

2. Monitor -31 sztuk; 

3. Urządzenie wielofunkcyjne -1 sztuka. 
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Znak postępowania: A.I.271-23/19 

Wyposażeni meblowe: 

1. meble(wolnostojące); 

2. meble przeznaczone do zabudowy; 

 

Znak postępowania: A.I.271-25/19 

 

Stacja uzdatniania wody 

 

Znak postępowania: A.I.271-26/19 

 

1. Autoczytnik z drukarką do testów szybkiego odczytu –1 sztuka 

2. Zestaw -laryngoskop –3sztuki 

3. Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania –1 sztuka 

4. Waga platformowa –1 sztuka 

5. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem dodatkowym –3sztuki 

6. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem dodatkowym –3sztuki 

7. Wózek wielofunkcyjny –2sztuki 

8. Wózek do przewożenia zwłok –1sztuka 

9. Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny –3sztuki 

 

Znak postępowania: A.I.271-2/20 

 

1. Aparat do densytometrii–1 sztuka 

2. Aparat do elektrochirurgii–1 sztuka 

3. Piła i wiertarka akumulatorowa z osprzętem –3sztuki 

4. Zamrażarka niskotemperaturowa –1 sztuka 

5. Wyposażenie centralna sterylizatornia –1 zestaw 

6. Leżanka lekarska–4 sztuki 

7. Stół zabiegowy–1 sztuka 

8. System parawanów podwieszanych –1 sztuka 

9. Autoczytnik z drukarką do testów szybkiego odczytu –1 sztuka 


