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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

LP. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia
Minimalny zakres 

informacji

Oferowane parametry przedmiotu 

zamówienia (podać, opisać)

1.
Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji biodra i 

kolana ruchem ciągłym biernym

Opisać, w tym podać 

nazwę i kod 

urządzenia oraz 

nazwę producenta

2.

Szyna z układem kinetycznym gwarantującym 

zgodny fizjologicznie ruch kończyny z zakresem 

wymiarów uda co najmniej od 31 do 49 cm i 

podudzia co najmniej od 25 do 57 cm

Opisać, podać 

parametry

3.
Elementy regulacyjne szyny oskalowane - z 

wymiarami długości uda i podudzia
Opisać

4.
Regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za 

pomocą bloczków zaciskowych
Opisać

5.

Oparcia kończyny wykonane z elastycznego

tworzywa z możliwością dezynfekcji preparatami

przeznaczonymi do powierzchni i sprzętów

Opisać

6.
Zakres ruchu w stawie biodrowym prostowanie/ 

zginanie co najmniej w zakresie 0
0
 - 115

0

Opisać, podać 

parametr

7.
Zakres ruchu w stawie kolanowym prostowanie/ 

zginanie co najmniej w zakresie: -10
0
 - 0

0
 - 120

0

Opisać, podać 

parametr

8.

Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie 

zginania podeszwowego/grzbietowego bez 

ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji co najmniej 

od 40
0
 do 40

0
, wraz z zachowaniem możliwości 

aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń 

izomerycznych

Opisać, podać 

parametr

9.

Automartyczne poszerzanie zakresu ruchu, 

kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły 

oddziaływania; program rozgrzewki (rozluźnienie 

spastyczności)

Opisać

10.

Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny 

przez pacjenta ze zminą kierunku w dowolnym 

punkcie ustawionego zakresu w 25 poziomach siły 

oddziaływania

Opisać, podać 

parametr

11.

Regulacja prędkości pracy w 20 poziomach, 

automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu 

pracy; stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu 

przy nastawionych kątach granicznych

Opisać, podać 

parametr

..................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Zmotoryzowana szyna CPM do stawu biodrowego i kolanowego - 2 szuki oraz podstawa jezdna do szyny - 2 sztuki



LP. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia
Minimalny zakres 

informacji

Oferowane parametry przedmiotu 

zamówienia (podać, opisać)

12.

Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota 

sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą 

parametrów z obsługą intuicyjną z zastosowaniem 

ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu 

ruchu, funkcji i programów terapii na niedotykowym 

podświetlanym wyświetlaczu LCD co najmniej 

320x240 pikseli z regulacją kontrastu

Opisać, podać 

parametr

13.

Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii 

pacjenta - minimum 5 szt, z możliwością 

przeniesienia wyników terapeutycznych do PC

Opisać

14.

Bezprzewodowy mankiet kompresyjny 

przeciwzakrzepowy z możliwością transferu danych 

łączem USB

Opisać

15.

Możliwość stosowania planów terapeutycznych 

uwzględniających stopień zaawansowania i 

możliwości poszczególnych pacjentów 

Opisać

16. Waga szyny nie większa niż 11 kg Podać parametr

17.

Zasilanie elektryczne 220  - 240 V 50/60Hz 

przewodem zasilającym bezpośrednim bez 

zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów, 

klasa ochronności II

Opisać

18.
Szyna zgodna z normami IEC 60601-1-2:2014 i IEC 

60601-1-11:2010 lub równoważnych 

19. Podstawa jezdna kompatybilna z zaoferowaną szyną Opisać

20.
Szyna nowa, rok produkcji 2017. Podstawa jezdna 

nowa. 
Opisać

21.

Dostawa szyny oraz uruchomienie jej w terminie do 

14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

Wraz z dostawą szyny dostawa podstawy jezdnej

Opisać

22.

Szyna dopuszczona  do obrotu i używania na terenie 

RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z 

późniejszymi zmianami). Podstawa jezdna 

dopuszczona  do obrotu i używania na terenie RP. 

Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu na każde żądanie

Opisać

23. Autoryzowany serwis na terenie Polski

24.

W okresie gwarancji dowóz szyny do naprawy lub 

przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na 

koszt Wykonawcy. W przypadku naprawy trwającej 

dłużej niż 2 dni kalendarzowe wstawienie szyny 

zastępczej.

Opisać

..................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
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Minimalny zakres 

informacji

Oferowane parametry przedmiotu 

zamówienia (podać, opisać)

25.

Okres gwarancji na szynę min. 24 miesiące od daty 

uruchomienia szyny. Czas skutecznej naprawy lub 

wymiany na wolny od wad - do 7 dni kalendarzowych 

od zgłoszenia.

Opisać

26.

W cenie oferty szkolenie dla pracowników 

Zamawiajacego w zakresie obsługi szyny. Szkolenie 

winno być przeprowadzone w dniu uruchomienia 

dostarczonego urządzenia

Opisać

27.
Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz 

z urządzeniem
Opisać

28.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w 

języku polskim dotyczące parametrów zaoferowanej 

szyny oraz jej zdjęcie (fotografię)

Opisać

29.
W cenę oferty wliczony transport szyny i podstawy 

jezdnej do szyny
Opisać

..................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


