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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

nr 01/02/PZ1/2022 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienie określonego w zapytaniu ofertowym nr 
01/02/PZ1/2022 na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęd dydaktycznych 
na kierunku Pielęgniarstwo w ramach projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju Uczelni 
szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni” Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
dostarczył sprzęt/przedmioty spełniające warunki nie gorsze niż określone w poniższej tabeli:  

 

Częśd 1 - Defibrylatory treningowe 

Defibrylator treningowy AED    2 szt. 

a) Defibrylator jest łatwy w obsłudze i wyposażony w zdalne sterowanie. 

b) Defibrylator prowadzi użytkowników przez symulowaną analizę, podanie energii elektrycznej i 

procedurę resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) odwzorowując wygląd i działanie defibrylatora 

do użytku publicznego – bez podawania wstrząsu elektrycznego. 

c) Defibrylator jest kompatybilny ze wszystkimi fantomami RKO. 

d) Defibrylator zasilany jest z akumulatora wielokrotnego ładowania. Elektrody nadają się do 

wielokrotnego użytku. 

e) Defibrylator zawiera kilka scenariuszy szkoleniowych do wyboru. 

f) Zestaw obejmuje wielofunkcyjny pilot pozwalający na wybór jednego z kilku scenariuszy AHA/ERC 

dla celów demonstracji i szkolenia.  

g) Defibrylator umożliwia wybór języka, w tym języka polskiego.  

h) Zestaw obejmuje opakowanie ochronne do przechowywania. 

Częśd 2 - Modele umożliwiające symulację zaawansowanego wieku  

Model umożliwiający symulację zaawansowanego wieku  2 szt. 

a) Model daje możliwośd zapoznania się z ograniczeniami narzucanymi przez ciało wraz z upływem lat.  

b) Model składa się z kilku elementów zakładanych na osobę uczestniczącą w instruktażu np.: 

kombinezon, gogle, zatyczki do uszu, rękawiczki, nakładki wraz z odważnikami na kolana i nadgarstki, 

pas ograniczający ruchomośd stawów. 

c) Kostium wykonany ze zmywalnego materiału, wyposażony w możliwośd regulacji ograniczeo. 

d) Zestaw obejmuje opakowanie ochronne do przechowywania. 

Częśd 3 - Fantomy 

Fantom główki noworodka do kaniulacji naczyo żylnych     2 szt. 

a) Fantom służy do demonstracji oraz dwiczeo wkłud i infuzji dożylnych u noworodka, z możliwością 

wymiany skóry i naczyo żylnych po zużyciu.  

b) Zestaw zawiera: głowę (wyobrażenie kilkumiesięcznego niemowlęcia) ze skórą i żyłami, worek na 

płyny, igły różnych rozmiarów do infuzji, sztuczną krew.  

c) Zestaw obejmuje opakowanie ochronne do przechowywania.  

Częśd 4 - Trenażery 

1. Trenażer do nauki oceny obrzęku ciastowatego   2 szt. 

a) Trenażer wykorzystuje symulowaną tkankę przypominającą ludzką. 

b) Trenażer daje możliwośd oceny brzęku w stopniach od 1+ do 4+ (tj. od umiarkowanego obrzęku do 
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bardzo mocnego obrzęku), poprzez umożliwienie pozostawienia wgłębieo w zakresie od 2 do 8 mm. 

c) Zestaw obejmuje min. 4 wkładki oraz opakowanie ochronne do przechowywania.  

2. Trenażer do nauki pomiaru ciśnienia z aplikacją ewaluacyjną  1 szt. 

a) Trenażer przedstawia ramię dorosłego człowieka i jest przeznaczony do nauki pomiaru ciśnienia. 

Wykonany jest z miękkiego materiału imitującego skórę.  

b) Posiada możliwośd osłuchiwania tonów Korotkowa (min. 5 tonów).  

c) Umożliwia przeprowadzenie badania tętna za pomocą wybranej metody: osłuchowa, palpacyjna, 

palpacyjno-osłuchowa, na tętnicy promieniowej i ramieniowej z możliwością ustawienia siły tętna 

(min. dostępne 3 poziomy).  

d) Oprogramowanie wyświetla w czasie rzeczywistym wykres przedstawiający zmianę ciśnienia 

mankietu (zakres ciśnienia 0-300 mmHg) oraz wskaźnik dekompresji pomiędzy ciśnieniem 

skurczowym a rozkurczowym. Ponadto oprogramowanie umożliwia: ustawienie ciśnienia 

skurczowego i rozkurczowego, ustawienie tętna, automatyczne ustawienia ciśnienia 

skurczowego/rozkurczowego/ tętna; włączenie i wyłączenie przerwy osłuchowej; prace w 2 trybach: 

trybie treningowym i ewaluacyjnym. 

e) Oprogramowanie generuje podsumowanie wykonanego dwiczenia w celu późniejszej analizy 

poprawności wykonanego dwiczenia. Podsumowanie może zostad zapisane lub wydrukowane. 

f) Zestaw obejmuje: model ramienia, mankiet, podstawę ramienia, zasilacz i pojemnik na baterie, a 

także opakowanie ochronne do przechowywania.  

g) Zestaw dostarczany w pakcie z aplikacją w języku polskim, która umożliwia ewaluację 

przeprowadzonego badania. 

Częśd 5 – Modele  

1. Model prezentujący wpływ nadciśnienia na  organizm  1 szt. 

a) Model prezentuje negatywny wpływ nadciśnienia na organizm człowieka i uświadamia wagę 

regularnego kontrolowania ciśnienia krwi, a także profilaktyki chorób układu krwionośnego.  

b) Model składa się z  miniaturowych narządów (np. mózg, oko, serce, nerka) oraz fragmentu tętnicy, 

zamontowanych na podstawie, jak również obejmuje kartę ze spisem struktur anatomicznych, 

przedstawiających model. 

2. Model prezentujący wpływ cukrzycy na organizm   1 szt. 

a) Model prezentuje negatywny wpływ cukrzycy typu II i uświadamia rozległośd powikłao przy rozwoju 

choroby.  

b) Model składa się z  miniaturowych narządów (np. mózg, oko, serce, nerka, trzustka) oraz fragmentu 

tętnicy, zamontowanych na podstawie. 

c) Do modelu dołączona jest karta zawierająca spis struktur anatomicznych, która ilustruje następstwa 

cukrzycy typu II (np. udar, patologie wzorku, choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, stwardnienie 

nerki, stwardnienie tętnic, insulinoopornośd, neuropatia, owrzodzenie stóp).  

3. Model stopy cukrzycowej   1 szt. 

a) Model stopy cukrzycowej jest naturalnej wielkości, wykonany z realistycznego materiału. 

b) Model ma możliwośd zamontowania do nogi fantomu.  

c) Model przedstawia stopę po resekcji promieniowej w wyniku martwicy i głębokiego owrzodzenia 

w skutek wystąpienia tzw. stopy cukrzycowej. 

d) Model odwzorowuje różne deformacje wynikające z ww. schorzenia (np. odciski i modzele, 

zrogowacenia i przesuszenia skóry, teleangiektazje, palce młoteczkowane, podwichnięcie stawu 

palucha itp.).  

 

Częśd 6 – Łóżko rehabilitacyjne 
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Łóżko rehabilitacyjne obrotowe z funkcją fotela i pionizacji  1 szt. 

a) Wyposażenie łóżka obejmuje:  

- wysięgnik z uchwytem ułatwiający wstawanie, 

- barierki boczne – komplet 4 szt., 

- uchwyt fotela - 1 szt., 

- leże drewniane, 

- pilot do regulacji funkcji łóżka, funkcji obrotu i pionizacji. 

b) Obrotowe łóżko rehabilitacyjne jest wyposażone w: 

- system sterowania elektrycznego,  

- elektryczną regulację podnoszenia oparcia pleców oraz nóg do wybranej pozycji,  

- funkcje pionizacji oraz automatycznego obrotu łoża o 90°,  

- możliwośd pochylenie całego łóżka głową lub nogami w dół, 

- podniesienia oparcia pleców oraz nóg do dowolnie wybranej przez pozycji, 

c) Parametry użytkowe łóżka powinny byd nie gorszy niż poniższe:  

- regulacja obrotu: 90°,  

- regulacja wysokości: min. w przedziale 40 ÷ 80 cm, 

- regulacja segmentu oparcia pleców: min. w przedziale 0 ÷ 70°, 

- dopuszczalna waga pacjenta 120 kg, 

- kółka jezdne: 100 mm – z blokadą, 

- zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz 

W zestawie znajduje się instrukcja montażu i obsługi w języku polskim.  

2. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
nowych fabrycznie sprawnych przedmiotów/sprzętów wraz z pozostałymi elementami 
zestawów. Wszystkie elementy zamówienia muszą byd wolne od wad fizycznych i prawnych, 
nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne 
technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy. 

3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w Katowicach 
lub Zabrzu.  

4. Dokładny termin, miejsce i sposób dostawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  
5. Ewentualne koszty związane ze zniszczeniem przedmiotu zamówienia w trakcie transportu 

ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca zapewni gwarancję na dostarczony przedmiot zamówienia w wymiarze zgodnym z 

gwarancją producenta, jednak nie mniejszym niż 12 miesiące od daty dostawy, bez dodatkowych 
warunków. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie karty gwarancyjne na dostarczone 
elementy zestawów; 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył niezbędną dokumentację dotyczącą 
przedmiotów/sprzętu objętego przedmiotem zamówienia, w tym:  

- instrukcje obsługi w języku polskim, 
- ważne karty gwarancyjne.  

 


