
 

 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 Przedmiot zamówienia  
 

Zadanie nr 9 

Poz. 1. Stół BOBATH (na kółkach) - 1 szt. 

Producent:  …………….. 

Model:  …………….. 

  

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH  
 

Lp. Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne 
Wymagania 
graniczne 

Parametr 
oferowany 

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018 TAK, Podać   

2. 
Stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą 

siłownika elektrycznego przeznaczony do masażu 

oraz rehabilitacji 
TAK  

3. 
Blat jednoczęściowy (sklejka o grubości 16 mm, 

pianka o grubości 50mm) 
TAK  

4. Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża TAK  

5. Tapicerka skóropodobna TAK  

6. Stelaż w kolorze białym. TAK  

7. 4 regulowane stopki TAK  

8. Sterowanie z ramy TAK  

9. System jezdny z centralną blokadą TAK  

10. 

Wymiary: 

Długość: .208 cm 

Długość leża: 200 cm 

Szerokość: 100 cm 

Wysokość: od 50 cm do 92 cm 

TAK  

11. Maksymalna waga: 93 kg TAK  

12. 
Dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 

min. 150 kg 
TAK  

13. 
Możliwość wyboru koloru tapicerki przez 

Zamawiającego 
TAK  

14. 
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji 

papierowej 
TAK  

15. 
Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne 

wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe 

działanie 
TAK  

16. Certyfikat CE TAK  

17. Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce TAK, podać  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Poz. 2 Stół rehabilitacyjny (7 sekcyjny) - 1 szt. 

Producent:  …………….. 

Model:  …………….. 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH  

 

Lp. Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne 
Wymagania 
graniczne 

Parametr 
oferowany 

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018 TAK, Podać   

2. 
Stacjonarny stół rehabilitacyjny, posiadający leże 

umożliwiające uzyskanie pozycji Pivota oraz fotela 
TAK  

3. 
Ustawienie stołu do pozycji Pivota oraz regulacja 

wysokości stołu odbywająca się za pomocą siłownika 

elektrycznego 
TAK  

4. 
Blat trzyczęściowy, leże 7 częściowe (sekcja pleców i 

głowy wyposażone w dodatkowe elementy na ręce i 

dłonie) 
TAK  

5. Otwór z zatyczką w podgłówku TAK  

6. Podgłówek regulowany sprężyną gazową TAK  

7. Podnóżek regulowany sprężyną gazową TAK  

8. Środkowa część regulowana elektrycznie TAK  

9. Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża TAK  

10. 
Tapicerka skóropodobna odporna na działanie 

środków dezynfekcyjnych  
TAK  

11. Biały kolor stelaża TAK  

12. 4 regulowane stopki TAK  

13. 
Sterowanie wysokością stołu z ramy u podstawy 

stołu 
TAK  

14. 

Wymiary: 

• Długość min.: min.200 cm- max 210 cm 

• Szerokość min. : 65 cm 

• Wysokość min.: od 50 cm do 100 cm 

TAK  

15. 
Regulacja kąta nachylenia zagłówka min.: od -80° do 

40° 
TAK  

16. Kąt nachylenia oparcia pleców min.: od 0° do 80° TAK  

17. Regulacja kąta łamania leża min.: od 0° do 45° TAK  

18. Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg TAK  

19. Maksymalna waga: 95 kg TAK  

20. 
Stół wyposażony w układ jezdny podnoszony i 

opuszczany na czas transportu  
TAK  

21. 
Możliwość wyboru koloru tapicerki przez 

Zamawiającego  
TAK  



22. 
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji 

papierowej 
TAK  

23. 
Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne 

wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe 

działanie 
TAK  

24. Certyfikat CE TAK  

25. Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce TAK, podać  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Poz. 3. Urządzenie do krioterapii – 1 szt. 

Producent:  …………….. 

Model:  …………….. 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH  

 

Lp. Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne 
Wymagania 
graniczne 

Parametr oferowany 

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018 TAK, Podać   

3. 
Urządzenie stosowane do zabiegów 

krioterapeutycznych. 
TAK  

4. 
Urządzeniem do krioterapii miejscowej o 

zastosowaniu profesjonalnym przeznaczonym do 

użytku przez profesjonalnych użytkowników 
TAK  

5. Metoda leczenia: Leczenie zimnem (kriostymulacja) TAK  

6. 
Urządzenie umieszczone na ramie jezdnej, 

umożliwiającej jego łatwe przemieszczanie. 
TAK  

7. 
Urządzenie wyposażone  w zbiornik na ciekł azot o 

poj. 31,5l 
TAK  

8. 
Dodatkowo zbiornik ( o takiej samej pojemności) jako 

standardowe wyposażenie 
TAK  

9. 

Urządzenie posiadające elastyczną izolowaną 

cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu, która 

umożliwia w wygodny i bezpieczny sposób 

aplikowanie chłodu na dowolny fragment ciała 

pacjenta. 

TAK  

10. 

Urządzenie posiadające czterostopniową regulację 

intensywności nadmuchu dzięki czemu następuje 

aplikacja  właściwej dawki chłodu w zależności od 

masy chłodzonego miejsca 

TAK  



11. 
Oprócz czterech stopni podstawowych 

zaimplementowany  nadmuch do kriopunktury, oraz 

dwa rodzaje nadmuchu pulsacyjnego 
TAK  

12. 
Urządzenie wyposażone w stały pomiar ilości azotu 

w zbiorniku 
TAK  

13. 
Czynnik chłodniczy: 

Ciekły azot (LN2) 
TAK  

14. 
Temperatura strumienia gazu: 

-160°C (przy wylocie dyszy) 
TAK  

15. 
Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4 + 

kriopunktura + 2 pulsacyjne 
TAK  

16. 
Zużycie ciekłego azotu: 

0,08 do 0,15 kg/min (praca ciągła) 

w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu 
TAK  

17. 
Liczba zabiegów z jednego napełnienia zbiornika: do 

50 (dla średniego czasu zabiegu = 3 min) 
TAK  

18. Zasilanie:  230 V +/- 10 % TAK  

19. Częstotliwość: 50 Hz TAK  

20. Klasa ochronności: I TAK  

21. Bezpiecznik: 3,15 WTA TAK  

22. 
Wymiary urządzenia (szerokość / długość / 
wysokość): 
470 / 600 / 1200 mm 

TAK  

23. 
Urządzenie posiadające certyfikat WE zgodnie z 

dyrektywą 93/42/EWG załącznik II oraz deklaracje 

zgodności 
TAK  

24. 
Urządzenie zgłoszone do rejestru wyrobów 

medycznych. 
TAK  

25. Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce TAK, podać  

 

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne 
minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Kolumna „Opis parametru oferowanego” musi być w całości wypełniona. 
Niewypełnienie w całości spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 

 

 

Data………………………….                        ...................................…………………... 

                                                                 (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej lub osób      

                                                               uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy) 


