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Informacja dotycząca nabytego w ramach projektu sprzętu medycznego i wyposażenia 

 

„Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, pierwszego  

w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji i koordynowanej opieki nad pacjentami po leczeniu szpitalnym”. 

 

Nr Projektu: RPMP.12.01.02-12-0448/17 

 

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 

 

 

Znak postępowania: A.I.271 - 24/19 

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego 

 

Część 1/ Dostawa urządzenia do stawu skokowego –1 sztuka; 

 

Część 2/ Dostawa sprzętu do kinezyterapii (1),w tym: 

1. Kabina Ugul z osprzętem standard–2 sztuki; 

2. Parawan medyczny 3 skrzydłowy jezdny–2 sztuki; 

3. Rotor do KKG i dolnych –4 sztuki; 

4. Schody rehabilitacyjne –1 sztuka; 

5. Szyna CPM –5 sztuk; 

6. Stół/Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem–2 sztuki; 

 

Część 4/ Dostawa bieżni antygrawitacyjnej, w tym: 

1. Bieżnia antygrawitacyjna według przedstawionego opisu-1 sztuka; 

2. 9sztuk spodenek w rozmiarach:  S, M, L, XL 1–1 zestaw; 

3. Zestaw worka do bieżni antygrawitacyjnej–1 sztuka; 

 



 
 
 

2 

Część 6/ Dostawa wanien do masażu wirowego, w tym: 

1. Wanna  do masażu wirowego stóp i podudzi (wanna wirowa oraz krzesło do wanny)–1sztuka; 

2. Wanna do masażu wirowego KKG i KKD 2 (wanna wirowa oraz krzesło do  wanny)–1 sztuka; 

 

Część 7/ Dostawa sprzętu do fizykoterapii, w tym: 

1. Zestaw do światłoleczenia -1zestaw:-Aparat do światłolecznictwa–2 sztuki; -Leżanka  drewniana 2 sztuki; -

Okulary ochronne 2 sztuki; 

2. Zestaw do masażu uciskowego–1 zestaw: -Aparat plus oryginalny stolik–1 sztuka; -Spodnie 22 komorowe 

plus pas biodrowy–1 sztuka; -Mankiet na kończynę górną–1 sztuka; -Leżanka drewniana–1 sztuka; 

3. Zestaw do magnetoterapii –1 zestaw: -Aparat dwukanałowy–1 sztuka; -Oryginalny stolik pod aparat–1 

sztuka; -Leżanka z przesuwanym aplikatorem (2 sztuki); 

4. Zestaw do laseroterapii–1 zestaw: -Aparat do laseroterapii (2 sztuki); -Sonda prysznicowa (2 sztuki);-Leżanki 

drewniana  (2 sztuki); -Okulary ochronne (4 sztuki); 

5. Przenośny aparat do elektroterapii 2 kanałowy–1zestaw:-Aparat–1 sztuka; -Leżanka drewniana–1 sztuka; -

Stolik z kółkami–1 sztuka; -Zestaw startowy(4 elektrody, 4 podkłady)–1 zestaw; 

6. Aparat do krioterapii –1 zestaw: Aparat do krioterapii z butla 30 l.(2 aparaty i 2 sztuki butli);-Zapasowe butle 

30 l. (2 sztuki); 

7. Aparat 3-kanałowy do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej–1 zestaw; -Aparat 3-kanałowy do 

elektroterapii i terapii ultradźwiękowej–1 sztuka; -Głowica HFS 12 cm–1 sztuka; -Sona laserowa punktowa 

400 mw–1 sztuka; -Leżanka drewniana–1 sztuka; -Zestaw startowy(4 elektrody, 4 podkłady)–1 zestaw. 

 

Znak postępowania: A.I.271-1/20 

Dostawa  sprzętu  medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji iOrtopedii” 

 

Część 1/ Fotel do pobrań-1 sztuka 

Część 2/ Wózek inwalidzki–4 sztuki 

Część 4/Kozetka–3 sztuki 

Część 5/Łóżko szpitalne–36 sztuk 

Część 7/ Stół zabiegowy –jezdny–2 sztuki 

Część 9/Wózek opatrunkowy–1 sztuka 

Część 11/Wózek wanna do kąpieli pacjenta–1 sztuka 

 

Znak postępowania: A.I.271- 3/20 

Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i mebli wolnostojących i do zabudowy na potrzeby budynku nr 

7 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

Część 1/ Dostawa (i montaż) mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia  

Część 2/ Dostawa (i montaż) mebli do zabudowy i wolnostojących 
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Znak postępowania: A.I.271-4/20 

Dostawa sprzętu komputerowego 

 

Część 1/ Stacja robocza -18sztuk; 

Część 2/ Monitory -18 sztuk; 

Część 3/ Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) -18sztuk. 

 

 

Znak postępowania: A.I.271-5/20 

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, w tym sprzętu do kinezyterapii, kolumny do ćwiczeń funkcjonalnych 

oraz aparatu do analizy ruchu z bieżnią diagnostyczną 

 

Część 1/ Dostawa kolumny do ćwiczeń funkcjonalnych–2sztuka 

Część 3/ Dostawa sprzętu do kinezyterapii (1), w tym: Stół rehabilitacyjny trzyczęściowy –12 sztuk, Drabinki –6 sztuk, 

Stół do masażu –2 sztuki, Stół do pionizacji –1 sztuka 

Część 4/ Dostawa sprzętu do kinezyterapii (2), w tym: Bieżnia –2 zestawy Cykloergometr –2 sztuki Step –2 sztuki 

 

Znak postępowania: A.I.271-6/20 

Dostawa aparatu RTG, aparatów EKG, respiratora oraz defibrylatora na potrzeby Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie 

 

Respirator transportowy –1sztuka 

Defibrylator AED –1sztuka 

 

Znak postępowania: A.I.271-7/20 

Dostawa wózka na pościel i do obchodu, wózka do przewozu zwłok, wózka zabiegowego oraz urządzeń do 

mycia kaczek, basenów na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie 

 

Wózek do przewozu zwłok –1sztuka 

Urządzenie do mycia kaczek, basenów  –2sztuki 

 

 

 


