
Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

 

 

 

 

PARAMETRY WYMAGANE – ZMIANA z dn. 10.11.2015r. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanych łóżek z materacami – Pakiet Nr 1  - parametry 

muszą być zgodne z poniższymi tabelami  
 
 

Oferent: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Producent: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Typ: 

……………………………………………………………………………………………………...…… 

 

Uwaga: 

1. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą dotyczyć oferowanej 

konfiguracji. 

2. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą być poparte oryginalnym 

prospektem firmowym producenta załączonym do tabeli (dopuszczalny w języku angielskim). 

3. Wartości zdefiniowane w poniższej tabeli wyrażeniem TAK należy traktować jako niezbędne 

minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

 

Lp. Parametry i funkcje wymagane 
Potwierdzenie 

spełnienia 
parametrów 

Parametry i funkcje 
oferowane 

1.  
Łóżko szpitalne z leżem składającym się z 

dwóch segmentów z ruchomym segmentem 

oparcia pleców. Segmenty wyposażone w  

uchwyty na pasy do całkowitego 

unieruchomienia pacjenta. W przypadku 

łóżka z ramą zewnętrzną dopuszcza się 

mocowanie pasów bezpośrednio do ramy 

łóżka. Pasy montowane na wysokości klatki 

piersiowej, kończyn górnych oraz dolnych. 

TAK  

2.  
Segmenty leża wypełnione siatką metalową 

TAK  

3.  Konstrukcja łóżka wykonana prostokątnych 

profili ze stali węglowej chromowanej lub 

lakierowanej proszkowo lakierem 

poliestrowo-epoksydowym, odpornym na 

uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz 

promieniowanie UV.  

TAK  

4.  Główna konstrukcja łóżka zapewniająca 

wysoką wytrzymałość oraz stabilność 

wykonana z profili o przekroju min. 4 x 3 

cm 

TAK  

 

 

 



5.  Łóżko z ramą wewnętrzną lub zewnętrzną. TAK  

6.  Regulacja kąta odchylenia segmentu oparcia 

pleców płynna dokonywana za pomocą 

sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia do 

regulacji umieszczona pod leżem dostępna z 

dwóch strona łózka. 

TAK 

 

7.  W narożnikach leża od strony segmentu 

oparcia pleców tuleje uniwersalne do 

mocowania wyposażenia dodatkowego: 

wieszaka kroplówki /zabezpieczonego 

przed wyjęciem przez pacjenta/ 

TAK  

8.  Łóżko zaopatrzone w narożach w obrotowe 

krążki odbojowe zabezpieczające chroniące 

łóżko przed otarciami 

TAK  

9.  Parametry techniczne: 

- długość całkowita max. 2200mm  a min. 

1950mm 

- szerokość całkowita max. 890 mm  a min. 

800mm 

- stała wysokości leża max. 500 mm 

- kąt nachylenia segmentu oparcia pleców 

min. od 0° do 70°+/- 5° 

- dopuszczalne obciążenie min. 200 kg 

TAK  

10.  Układ jezdny wyposażony w tym cztery 

koła niezależne z wytrzymałą, metalową 

indywidualną blokadą jazdy i obrotu. Koła 

o średnicy min. 125 mm 

TAK  

11.  Szczyty metalowe chromowane lub 

lakierowane proszkowo wypełnione płytą 

HPL o grubości min 8mm  – kolor płyty do 

wyboru (min. 5 kolorów).  

Szczyty zabezpieczone przed możliwością 

wyjęcia.  

TAK  

12.  Wyposażenie: 

- poręcze boczne lakierowane 

jednoczęściowe składane wzdłuż leża 

poniżej poziomu materaca. Poręcze 

zbudowane z min. trzech poprzeczek 

poziomych oraz łączników pionowych i 

zabezpieczające min. 70% długości leża -  

zalecana długość zabezpieczenia to 85% 

długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, 

składania przy użyciu tylko jednej ręki z 

możliwością montażu w różnych rodzajach 

łóżek za pomocą uchwytu „C” posiadające 

możliwość dodatkowego zabezpieczenia 

przez blokadę (dokręcenie kluczem) lub 

montowane w tuleje znajdujące się pod 

ramą leża (montaż odbywa się przy pomocy 

narzędzi – montaż za pośrednictwem śrub). 

Funkcja szybkiego demontażu poręczy przy 

użyciu specjalizowanego klucza. Poręcze 

boczne spełniające normę EN-60601-2-52.  

TAK  



- materac na łóżko o następujących cechach: 
- wymiar dostosowany do wymiarów leża 
łóżka 
- Wkład – pianka 
- Grubość materaca min. 10cm 
- Pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m3 
- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla 
zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych 
(wydaliny, wydzieliny) 
- Oddychający , paroprzepuszczalny, 
przepuszczający powietrze 
- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed 
przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub 
okapnikiem. 
- Materiał pokryty powłoką  odporną na 
przenikani mikroorganizmów (dołączyć 
opinię laboratoryjną) 
- Odporny na wszystkie środki 
dezynfekcyjne nie zawierające chloru 
- Pranie w temp. do 95°C 
- Pozytywne badanie na niepalność 
materiału – dołączyć do oferty 
- Raport z badań potwierdzający odporność 

pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na 

mokro - dołączyć raport i opinię 

laboratoryjną do oferty 

13.  Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac  

– dołączyć do oferty 

TAK  

14.  Wpis do RWM lub zgłoszenie dla materac i 

łóżka – dołączyć do oferty 

TAK  

15.  Firmowe materiały informacyjnej 
producenta lub dystrybutora w języku 
polskim potwierdzające spełnienie 
parametrów oferowanych wyrobów – 
dołączyć do oferty. 
W przypadku wątpliwości co do 

zaoferowanych parametrów, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wezwania 

oferenta do prezentacji oferowanego 

wyrobu 

TAK  

16.  Zapewnienie przez Wykonawcę 
dostępności części zamiennych przez okres 
min. 10 lat – informację dołączyć do oferty 

TAK  

17.  Certyfikat  ISO 9001 oraz 13485 dla 
producenta i oferenta łózek – dołączyć do 
oferty 

TAK  

18.  Gwarancja min. 36  miesiące max. 5 lat TAK  

19.  Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez 
okres min 10 lat 

TAK  

20.  Gwarancja zapewnienia zakupu części 
zamiennych przez okres 10 lat 

TAK  

21.  Czas reakcji serwisu max. 72 godz. TAK  

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

 

 

 

 

PARAMETRY WYMAGANE– ZMIANA z dn. 10.11.2015r. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna szafek przyłóżkowych – Pakiet Nr 1  - parametry muszą być 

zgodne z poniższymi tabelami  

 
 
 

Oferent: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Producent: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Typ: 

……………………………………………………………………………………………………...…… 

 

Uwaga: 

1. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą dotyczyć oferowanej 

konfiguracji. 

2. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą być poparte oryginalnym 

prospektem firmowym producenta załączonym do tabeli (dopuszczalny w języku angielskim). 

3. Wartości zdefiniowane w poniższej tabeli wyrażeniem TAK należy traktować jako niezbędne 

minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

 

Lp. Parametry i funkcje wymagane 
Potwierdzenie 

spełnienia 
parametrów 

Parametry i funkcje 
oferowane 

1.  Szkielet szafki wykonany z profili 

stalowych oraz blachy ocynkowanej, 

pokrytej lakierem proszkowym, 

odpornym na uszkodzenia 

mechaniczne, chemiczne i 

promieniowanie UV 

TAK  

2.  Drzwiczki oraz czoła szuflad metalowe 

pokryte lakierem proszkowym z 

możliwością wyboru kolorystyki – 

uchwyty do otwierania chromowane 

matowe lub ze stali nierdzewnej 

matowe lub lakierowane proszkowo 

TAK  

3.  Blat szafki wykonany z płyty HPL lub 

MDF z możliwością wyboru 

kolorystyki 

TAK  

4.  Szerokość blatu górnego min 380 mm  TAK  

5.  Długość blatu min 410 mm  TAK  

 

 

 



6.  Wysokość szafki do blatu górnego min 

800 mm  

TAK  

7.  Szuflada wysuwana na prowadnicach 

rolkowych lub prowadnicach suwnych 

z wyjmowanym wkładem z tworzywa – 

wkład z podziałką na min 2 części lub 

bez podziałki, zabezpieczona przed 

wysunięciem 

TAK  

8.  Szafka jednostronna tzn. z wysuwaną 

szufladą do przodu i jedynymi 

drzwiczkami 

TAK  

9.  Szafka mobilna, przejezdna posiadająca 

w korpusie głównym cztery koła, w 

tym min. dwa z blokadą, z elastycznym 

niebrudzącym podłóg bieżnikiem  

TAK  

10.  Dodatkowa wewnętrzna półka  w 

szafce, mocowana na stałe 

TAK  

11.  Deklaracja zgodności CE– dołączyć do 

oferty 

TAK  

12.  Wpis do rejestru wyrobów medycznych 

lub zgłoszenie– dołączyć do oferty 

TAK  

13.  Firmowe materiały informacyjnej 

producenta lub dystrybutora w języku 

polskim potwierdzające spełnienie 

parametrów oferowanych wyrobów – 

dołączyć do oferty. 

W przypadku wątpliwości co do 

zaoferowanych parametrów, 

Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wezwania oferenta do 

prezentacji oferowanego wyrobu 

TAK  

14.  Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 

dla producenta– dołączyć do oferty 

TAK  

15.  Nie dopuszcza się użycia półek z siatki, 

haczyków na ręczniki itp. 

TAK  

16.  Gwarancja min. 36miesięcy TAK  

17.  Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez 

okres min 10 lat 

TAK  

18.  Gwarancja zapewnienia zakupu części 

zamiennych przez okres 10 lat 

TAK  

19.  Czas reakcji serwisu max. 72 godz. TAK  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

 

 

 

PARAMETRY WYMAGANE – ZMIANA z dn. 10.11.2015r 

Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego aparatu do badania EMG, NCS, SEP – Pakiet Nr 

2  - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami  
 
 

Oferent: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Producent: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Oferowany model:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

Rok produkcji: 

……………………………………………………………………………………………………...…… 

 

Aparat musi spełniać wszystkie niżej wymienione wymagania 

 

Uwaga: 

1. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą dotyczyć oferowanej 

konfiguracji. 

2. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą być poparte oryginalnym 

prospektem firmowym producenta załączonym do tabeli (dopuszczalny w języku angielskim). 

3. Wartości zdefiniowane w poniższej tabeli wyrażeniem TAK należy traktować jako niezbędne 

minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

Lp. Parametry i funkcje wymagane 
Potwierdzenie 

spełnienia 
parametrów 

Parametry i funkcje 
oferowane 

1.  Urządzenie medyczne nowe TAK  

2.  Aparat stacjonarny na mobilnej metalowej 

platformie jezdnej (koła o średnicy min. 10 

cm), bazujący na systemie komputerowym. 

Dopuszcza się stolik jezdny metalowy z 

kołami gumowymi o średnicy 70mm i 

półkach wykonanych z płyty laminowanej. 

Platforma jezdna wyposażona w ruchome 

wysięgniki do montażu monitora LCD oraz 

wzmacniaczy. Zasilanie 220-240V, 50 Hz (w 

zestawie separowany galwanicznie 

transformator bezpieczeństwa min. 1200VA); 

 

 

 

TAK, opis 

 

3.  Certyfikat CE i deklaracja zgodności 

producenta , powiadomienie /zgłoszenie 

prezesa URPL lub inny dokument 

TAK, opis  

 

 

 



dopuszczający do obrotu (zgodnie z 

obowiązującym prawem). Typ ochrony przed 

porażeniem elektrycznym: BF 

4.  Wzmacniacze min. 2- kanałowe ( z 

możliwością  rozbudowy do 12 kanałów). 

Dopuszcza się możliwość rozbudowy aparatu 

poprzez wymianę (upgrade) samej głowicy na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Parametry minimalne: 

- przetwornik ADC 16 bitowy; 

- wejścia , umożliwiające stosowanie elektrod 

standardowych (touch-proof); 

- impedancja wejściowa wzmacniaczy : 

     ≥ 1000 MΩ (dla sygnałów  synfazowych); 

     ≥ 200 MΩ ( dla sygnałów różnicowych); 

- CMMR wzmacniaczy: 

     > 110dB (dla izolowanych wzmacniaczy 

przy zrównoważonej  impedancji elektrod); 

- szum własny wzmacniaczy : 

     < 0,6 µVrms ( dla kabli standardowych 

„touch-proof”; 

- czułość od 1 µV/dz do 10 mV/dz; 

- szerokość pasma rejestracyjnego: 0,01Hz – 

20 kHz dopuszcza się szerokość pasma 

rejestrującego od 0,3Hz do 15kHz 

TAK, opis  

5.  Wzmacniacze min. 2- kanałowe z 

wbudowanym generatorem sygnału 

kalibracyjnego oraz miernik pomiaru 

impedancji  elektrod – prezentacja wyników 

pomiaru impedancji na ekranie monitora na 

głowicy wzmacniaczy; 

TAK  

6.  Panel zdalnego sterowania, umożliwiający  

obsługę wszystkich podstawowych funkcji 

oprogramowania  medycznego  z 

wbudowanymi wszystkimi  stymulatorami 

(elektryczny, słuchowy i wzrokowy) + pedał 

nożny do obsługi wybranych funkcji 

oprogramowania medycznego. 

TAK, opis  

7.  Stymulator elektryczny o następujących 

parametrach minimalnych: 

- liczba kanałów: min. 1; 

-tryb stymulacji : monofazowa, bifazowa 

(tryby: dodatni, ujemny, bipolarny, 

naprzemienny); 

- zakres stymulacji: od 0 do 100 mA; 

- czas trwania bodźca 0,01 – 1ms; 

TAK, opis  



- w zestawie sonda do zdalnego wyzwalania i 

sterowania natężeniem bodźca 

8.  Możliwość późniejszego doposażenia aparatu 

o stymulator akustyczny o następujących  

parametrach minimalnych: 

- rodzaje bodźców: click (trzask) i tonalny; 

- polaryzacja bodźca: sprężanie „+” 

(condensation), rozprężanie „- „ (rarefaction), 

neprzemienny (alternating); 

- natężenie bodźca : od 0 dB do 135 dB pSPL; 

- częstotliwość bodźców tonalnych: (min. Od 

50 Hz do 10 kHz) dopuszcza się natężenie 

bodźców  tonalnych w zakresie od 250Hz do 

8Hz 

- w komplecie słuchawki; 

TAK, opis  

9.  Możliwość późniejszego doposażenia aparatu 

o stymulator wzrokowy  o następujących 

parametrach minimalnych: 

- możliwość wykonywania badań: Pattern 

VEP, Flash VEP, ERG, EOG; 

- wymagane parametry dla stymulacji typu „ 

pattern” (szachownice): 

pełne, połówki, ćwiartki, liczba segmentów 

poziomych: do 128; 

TAK, opis  

10.  Obecność zewnętrznego wejścia/ wyjścia do 

wyzwolenia typu TTL; 

TAK, opis  

11.  Żadne elementy medyczne aparatu nie mogą 

być montowane w obudowie komputera 

(wymagana łatwość wymiany komputera w 

przyszłości na inny/ nowszy); 

TAK, opis  

Wymagania dotyczące wyposażenia w sprzęt komputerowy 

12.  Komputer (parametry minimalne): 

- min. Intel Core i3, 3,3 GHz (lub 

równoważny), 

- min. 4 GB RAM; 

- min. 1 TB HDD; 

- nagrywarka  DVD-RW 

- pobór mocy: max 150W; 

- system: Win7 Ultimate; 

Wyświetlacz LCD: 

- min. Rozdzielczość 1920 x 1200 ( min. 

22”); 

Drukarka: 

- laserowa, wydruk w tonacji czarno-białej; 

TAK, opis  



Wymagania dotyczące oprogramowania  medycznego 

13.  Program administracyjny: 

- baza danych w standardzie  SQL; 

- oprogramowanie administracyjne 

(zarządzanie bazą danych pacjentów i 

zapisów) z możliwością definiowania 

kryteriów wyszukiwania i możliwością 

archiwizacji na nośnikach zewnętrznych typu 

CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, 

PENDRIVE, etc; 

TAK, opis  

14.  Programy medyczne: 

- elektroneurografia / badanie szybkości 

przewodzenia (MCS, SCS) wraz z normami 

przewodnictwa i wbudowanym we 

oprogramowanie  medyczne atlasem 

anatomicznym; 

- EMG podstawowe (rejestracja czynności 

spontanicznej, próba wysiłkowa, fala F i H, 

Blink Reflex, próba miasteniczna/ 

dekrement); 

- próba miasteniczna zaprogramowana w taki 

sposób , aby kolejne etapy badania były 

uruchamiane automatyczne po zadanym 

odcinku czasu ( odcinki czasowe pomiędzy 

kolejnymi etapami powinny być dowolnie 

programowane); 

- potencjały wywołane SEP 

(somatosensoryczne); 

- możliwość jednoczesnego wyświetlania 

min. 12 okien protokołów wcześniej 

wykonanych badań. Dopuszcza się możliwość 

jednoczesnego wyświetlania ostatnich min. 12 

zapisów badania na jednym ekranie, który 

będzie posiadać funkcje wyboru i podmiany 

wybranego przebiegu. 

TAK, opis  

15.  Generator raportów badania, bazujący na 

edytorze tekstu i umożliwiający tworzenie 

własnych wzorów; 

TAK, opis  

16.  Wymagania dot.  dostarczanych 

elektrod/akcesoriów: 

TAK  



Pasta przewodząca  Ten 20 (3 op.) 

Pasta ścierna Nuprep (3 szt.) 

Żel elektrolitowy (3 szt.) 

Elektroda uziemiająca paskowa 

wielokrotnego użytku (1 szt.) 

Elektroda uziemiająca płytkowa 

wielokrotnego użytku (1 szt.) 

Elektrody obrączkowe wielokrotnego użytku 

(1kpl.) 

Elektroda bipolarna do stymulacji wielokr. 

użytku; 

Elektroda bipolarna odbiorcza  wielokr. 

użytku; 

Elektrody miseczkowe Ag/AgCl o śr. 10 mm 

do wielokrotnego użytku (10 szt.) 

Kabel do igieł koncentrycznych (1 szt.) 

50 igieł koncentryczne (jednorazowe) w  

wybranym rozmiarze 

 

17.  Instrukcja obsługi w jęz. polskim TAK  

Wymagania dodatkowe 

18.  Prezentacja zaoferowanego urządzenia w 

siedzibie Zamawiającego, przed 

zawiadomieniem o wyniku postępowania, w 

celu sprawdzenia wszystkich parametrów i 

funkcji  niezbędnych do oceny złożonej oferty 

a wymaganych przez Zamawiającego na 

wezwanie Zamawiającego 

TAK  

Gwarancja i serwis 

19.  
Gwarancja minimum 36 miesięcy, maksimum 

5 lat 
TAK, podać  

20.  
Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres 

min 10 lat 
TAK  

21.  Gwarancja zapewnienia zakupu części 
zamiennych przez okres 10 lat 

TAK 
 

22.  
Czas reakcji serwisu max. 72 godz. TAK 

 

 

 
 


