Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................................
/pieczęć adresowa firmy/

OPIS ASORTYMENTU
Część nr 1 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy (CPV: 34000000-7)
Lp.

Nazwa
towaru

1.

Ślizgi

2.

Pasy

3.

Deski do
przenoszenia

Opis + wymiar
Długa płyta ślizgowa do przemieszczania pacjenta, łamana, o
wymiarze 175-185 cm (długość) i 48-53 cm (szerokość). Śliska
powłoka umożliwia przenoszenie unieruchomionych pacjentów m.in.
do i z łóżka, wózka inwalidzkiego, krzesła, fotela, siedzenia
samochodowego, toalety. Dopuszczalne obciążenie 120 kg. Płyta
wykonana z polietylenu z pokrowcem (powłoka) z nylonu,
zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujące
Pasy do przenoszenia chorego wykonany ze wzmocnionej tkaniny z
możliwością regulacji długości (125-135 cm), o szerokości (13-15
cm), przednim zapięciem (klamra), materiałem antypoślizgowym (od
wewnętrznej strony) i uchwytami (min. 5 od zewnętrznej strony)
Deski służą to transferu pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki.
Łamana, o wymiarach całkowitych 70-75 cm x 30-35 cm,
dopuszczalne obciążenie 200 kg, wykonana z tworzywa
przeznaczonego do dezynfekcji

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Producent,
model/typ

15

15

30

RAZEM

.......................................
/Miejscowość i data/
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Część nr 2 – Sprzęt rehabilitacyjny II na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki (CPV: 33158400-6)
Lp.

1.

Nazwa towaru

Opis + wymiar

Ilość

Rotory

Rotor rehabilitacyjny elektryczny do ćwiczeń czynnych i
biernych kończyn dolnych i górnych z wyświetlaczem
LCD, elektroniczną regulacją poziomu oporu,
wyłącznikiem czasowym i matą antypoślizgową, z 2
uchwytami do ćwiczenia rąk i 2 sandałami do ćwiczenia
nóg. Wymiary: 44-48 cm (szerokość), 48-52 cm
(wysokość) i 36-40 cm (głębokość) i waga 7-10 kg

15

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

Producent,
model/typ

RAZEM

.......................................
/Miejscowość i data/
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oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
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Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
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................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Część nr 3 – Wyposażenie Centrum Wsparcia Opiekunów I: urządzenia komputerowe (CPV: 30200000-1; 38652100-1)
Nazwa towaru

Opis + wymiar

Ilość

1.

Komputery

Komputer wraz z monitorem, systemem operacyjnym,
pakietem biurowym, klawiaturą i myszą o minimalnej
specyfikacji technicznej: procesor wielordzeniowy, 4GB
RAM, 500GB HDD lub 128GB SSD

5

2.

Laptop

Laptop wraz z systemem operacyjnym, pakiet biurowy;
minimalna specyfikacja techniczna: Procesor 1,5 GHZ, 4
GB RAM, 500 GB HDD, przekątna wyświetlacza 15,6

1

3.

Tablica
interaktywna

Bez projektora, o minimalnej specyfikacji technicznej:
przekątna 75"

1

4.

Projektor

Minimalna specyfikacji technicznej: rozdzielczość WXGA,
jasność 2500 ANSI lumen, kontrast 2500:1

1

Drukarka
laserowa
kolorowa A4

Druk laserowy kolorowy, format druku A4, prędkość
drukowania min. 21 str/min. Maksymalna rozdzielczość
wydruku 600 x 600 dpi. Maksymalne dopuszczalne
obciążenie do 38 000 - 40 000 stron miesięcznie. Wymiary:
37-42 cm (szerokość), 40-45 cm (głębokość) i 22-25 cm
(wysokość). Z portami USB, LAN

1

Lp.

5.

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

Producent,
model/typ

RAZEM

.......................................
/Miejscowość i data/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
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Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
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................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Część nr 4 – Wyposażenie Centrum Wsparcia Opiekunów II: meble biurowe (CPV: 39130000-2; 30195400-6)
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa
towaru

Opis + wymiar

Ilość

Biurka

Biurka konferencyjne, składane umożliwiające przechowywanie ,
podstawa na 4 -kółkach jezdnych,
w tym 2 kółka wyposażone w blokadę, blat z laminatu
o grubości 18 mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), stelaż
wykonany ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo (kolor do
ustalenia z Zamawiającym), odpornym na zarysowania i zadrapania,
blat prostokątny
o wymiarach: długość 73 cm, głębokość: 40 cm, wysokość
regulowana: 63-93 cm, blat posiadający 3 poziomy odchylenia od 045 stopni

12

Krzesła
obrotowe

Krzesła obrotowe, na chromowanej podstawie, na 5 kółkach do
twardych powierzchni,
z podłokietnikami, z możliwością regulacji wysokości do 96 cm,
siedzisko ze skóry ekologicznej (kolor do wyboru). Wymiary: 60-65
cm (całkowita szerokość), 40-45 cm (głębokość siedziska)

12

Szafa na
dokumenty

Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie
zabezpieczone nakładkami z PCV, na nóżkach metalowych
(prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością
regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi,
matowymi w kolorze srebrnym ), zamykana na 1 zamek, 3-drzwiowa,
z drzwiami przesuwnymi na prowadnicach aluminiowych, wymiary:
120 cm (szerokość), 210 cm (wysokość) i 50 cm (głębokość), z
półkami na wysokość segregatora, na nóżkach metalowych
(prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością
regulacji wysokości), kolor do uzgodnienia z Zamawiającego

1

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
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Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Producent,
model/typ

4.

Flipchart /
tablica
suchościeralna

Z półką na akcesoria (na całej szerokości) oraz unoszonym
uchwytem na arkusze papieru, w komplecie z 10 blokami (50kartkowymi o wymiarze 58-59 cm x 80-81 cm, 5 x gładkie i 5 x w
kratkę, gramatura papieru: 60-70g/m2, z otworami do zawieszenia) w
komplecie z 8 markerami suchościeralnymi (2 x kolor czarny,
czerwony, zielony, niebieski) i 2 gąbkami; wymiary tablicy 100 - 110
cm x 60 - 75 cm; na stojaku na kółkach, wysokość > 170 cm

1

RAZEM

.......................................
/Miejscowość i data/
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Przewlekle Niepełnosprawnych
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................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Część nr 5 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny sprzęt medyczny (CPV: 39295400-0; 33193120-6, 33193000-9)
Lp.

Nazwa
towaru

1.

Laski typu
trójnóg

2.

Laski typu
czwórnóg

3.

Chodziki

4.

Balkoniki
wysokie ze
stabilizacją
przedramion

5.

Wózki
inwalidzkie

Opis + wymiar
Trzy punkty podparcia z gumowymi nakładkami antypoślizgowymi
- z możliwością bezstopniowej lub skokowej (co 2-2,5 cm) regulacji wysokości,
posiadające uchwyty uniwersalne (ergonomiczne dla obu rąk), wykonane z
aluminium, o wytrzymałości ≤ 100 kg, z możliwością regulacji uchwytu od podłoża
w zakresie 70-80 cm x 90-100 cm
Cztery punkty podparcia z gumowymi nakładkami antypoślizgowymi)
- z możliwością bezstopniowej lub skokowej (co 2-2,5 cm) regulacji wysokości,
posiadające uchwyty uniwersalne (ergonomiczne dla obu rąk), wykonane z
aluminium, o wytrzymałości ≤ 100 kg, z możliwością regulacji uchwytu od podłoża
w zakresie 70-80 cm x 90-100 cm
Czterokołowe wykonane z aluminium, maksymalne obciążenie < 130 kg,
z zakresem regulacji wysokości (820-920 cm – 950-1050 mm),
o maksymalnej szerokości: 660 mm (+- 50 mm), wyposażone w cztery koła,
amortyzatory i hamulce, składane
Wykonane ze stali stopowej, posiada miękkie podłokietniki z możliwością płynnej
regulacji wysokości, wysokość podpór ramion: 100 - 125 cm, całkowita długość 82
cm (+- 5 cm), całkowita szerokość 67 cm - 75 cm, maksymalne obciążenie ≥ 130
kg, wyposażony w cztery koła
Parametry techniczne: konstrukcja krzyżakowa, składana pokryta chromem,
posiada koła pełne bezdętkowe, demontowane podnóżki i odchylane boki,
tapicerka nylonowa łatwo zmywalna z doszytą z tyłu kieszenią, posiada
podłokietniki, pas bezpieczeństwa, hamulec bębnowy, szerokość siedziska
450mm, udźwig ≥120 kg

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Producent,
model/typ

2

2

2

10

20

RAZEM
.......................................
/Miejscowość i data/
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Część nr 6 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego II: sprzęt rehabilitacyjny (CPV: 33158400-6)
Lp.

1.

Nazwa towaru

Opis + wymiar

Ilość

Rotory
rehabilitacyjne

Elektryczne, wolnostojące do ćwiczeń kończyn górnych
i dolnych z gumowymi podkładkami, wbudowanym
zegarem i programami treningowymi (min. 5),
- o wymiarach: 40-50 cm (szerokość) x 25-35 cm
(wysokość) x 25-35 cm (długość) i wadze 5-6 kg

2

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

Producent,
model/typ

RAZEM

.......................................
/Miejscowość i data/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
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tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
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Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Część nr 7 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: podnośniki (CPV: 42413200-6)
Lp.

1.

2.

Nazwa towaru

Opis + wymiar

Ilość

Pionizator
statyczny

Stabilny z możliwością przyjęcia biernej pozycji stojącej,
z systemem ergonomicznych obejm (piersiowej i biodrowej), na
stelażu z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce, z
podestem ze stabilizatorami stóp, regulowanym stabilizatorem
kolan z pelotami, o wymiarach: szerokość 75-80 cm, długość 8795 cm, wysokość 105-115 cm, szerokość peloty biodrowej 40-45
cm, wysokość peloty biodrowej 33-129 cm, szerokość peloty
piersiowej 40-45 cm, wysokość peloty piersiowej 106-145 cm,
z maksymalnym obciążeniem 95 kg, długością stopki 27-32 cm

1

Podnośnik

Zakres podnoszenia: minimalne położenie ramienia 53 – 73 cm,
maksymalne położenie ramienia 175 – 195 cm, możliwość
regulacji rozstawu podstawy jezdnej: 60 – 100 cm, maksymalne
obciążenie podnośnika: ≤ 150 kg, elektrycznie regulowana
wysokość, rama jezdna/podwozie zaopatrzona w kółka (4),
w tym dwa z hamulcami (blokada tylnych kółek), metalowa rama
podnośnika malowana proszkowo

1

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

Producent,
model/typ

RAZEM

.......................................
/Miejscowość i data/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Część nr 8 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego IV: urządzenia medyczne (CPV: 33100000-1)
Lp.

1.

Nazwa towaru

Opis + wymiar

Ilość

Koncentratory
tlenu

Łatwe do przemieszczania, dzięki wyposażeniu
w kółka, o przepływie do 3L/min., z czujnikiem stężeniu
tlenu (samo stężenie 93% ± 3%) i alarmem m.in. zbyt
niskiego stężenie tlenu, mocy ≤ 320 VA, wadze <18 kg,
w zestawie z nawilżaczem

2

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

Producent,
model/typ

RAZEM

.......................................
/Miejscowość i data/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne (CPV: 33192120-9)
Lp.

1.

Nazwa
towaru

Opis + wymiar

Ilość

Łóżka
szpitalne

Sterowane elektrycznie (za pomocą pilota wykonanego w całości z
tworzywa sztucznego co najmniej 8-funkcyjnego z możliwością
blokady za pomocą kluczyka; pilot wyposażony w diody LED
informujące m.in. o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej i o
zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota); konstrukcja pantografowa
(konstrukcja wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo)
podpierająca leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność
leża; szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi)
wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości
tworzywa typu ABS w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym; wymiary
zewn. łóżka: długość całkowita 2170 mm (+/- 30 mm), szerokość
całkowita 970 mm (+/- 30 mm); wymiary leża: szerokość 900 mm (+/10 mm), długość 2000 mm (+/- 10 mm); leże segmentowe regulowane
przy pomocy siłowników elektrycznych; elektryczna regulacja
wysokości leża w zakresie: 350 - 810 mm (+/- 20 mm); regulacja
wysokości leża góra - dół, pleców, uda i podudzia za pomocą pilota;
opuszczane barierki boczne na całej długości leża (rozwiązanie
dopuszczalne: barierki boczne na 3/4 długości leża, a na 1/4
specjalistyczne protektory); zabezpieczenie barierek bocznych przed
przypadkowym opuszczeniem; kąt przechyłu Trendelenburga
minimum 0 - 15 º; kąt przechyłu anty-Trendelenburga minimum 0 - 18
º; kąt regulacji oparcia pleców w zakresie do 75º (±5º); kąt regulacji
oparcia uda w zakresie do 40º (±10º); część podudzia regulowana za
pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego; funkcja
autokonturu segmentów oparcia pleców i ud; łóżko wyposażone w
cztery antystatyczne koła o średnicy 125 mm (+/- 10 mm) z blokadą;
gwarancja minimum 24 miesiące; wyposażenie łóżka:
wysięgnik/uchwyt ręki o regulowanej długości oraz materac gąbkowy

40
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Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

Producent,
model/typ

(długość 200 (±5 cm), szerokość 90 (±10 cm), twardość gąbki > T25,
grubość 8 - 10 cm, materac pokryty materiałem nieprzemakalnym,
paroprzepuszczalnym (pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny),
materiał z pianki niepalnej odporny na działanie wody, środków
odkażających i promieni ultrafioletowych)

RAZEM

.......................................
/Miejscowość i data/
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/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe (CPV: 39143112-4)
Lp.

1.

Nazwa towaru

Opis + wymiar

Ilość

Materace
przeciwodleżynowe

Rurowe, zmiennociśnieniowe, o wymiarach: długość 195205 cm, szerokość 80-90 cm, wysokość 12-14 cm, wadze
3,5-4,5 kg, z 16-20 komorami dynamicznymi i 2-4
statycznymi komorami głowy (komory z mikroperforacją z
nylonu/TPU), przewodem powietrza PVC z wbudowanymi
wewn. zabezpieczeniami przed zgięciem (z zaworem
bezpieczeństwa podczas transportu), zaworem
reanimacyjnym CPR i funckją transportową; pompa o
wymiarach: długość 25-35 cm, szerokość 17-21 cm i
wysokość 10-14 cm, wadze 2,5-3,5 kg, z kompresorem 1membranowym w obudowie metalowej z trwałą membraną
wykonaną z PU z uchwytami do powieszenia na panelu
łóżka oraz postawieniu na podłodze, ze zmiennym cyklem
pracy (10 min.), z trybem statycznym pracy dla pacjentów
wrażliwych na ból, z alarmem niskiego ciśnienia (wizualnym
i akustycznym), z regulacją ciśnienia (płynna
z podziałką kg), w pokrowcu wodoszczelnym i
paroprzepuszczalnym z nylonu PU oddychającego
zapinanego na zatrzaski
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RAZEM
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/Miejscowość i data/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
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