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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZP/271 /2019 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiającym jest: 
      Akademia Pomorska w Słupsku 
      ul. Arciszewskiego 22a 
      76-200 Słupsk (godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej pzp   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa platformy telemedycznej i sprzętu telemedycznego do pracowni 
Wydziału Nauk o Zdrowiu  Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Nowa infrastruktura i 
wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16 z późn. zmian.).   

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy, opisane szczegółowo w załączniku nr 2  do 
niniejszej SIWZ: 

Platforma telemedyczna, urządzenia pomiarowe: (aparat EKG 6-cio odprowadzeniowy – 2szt. , Aparat EKG 12-
sto odprowadzeniowy – 3szt., Spirometr – 4szt., Glukometr – 5szt., Pulsoksymetr – 5szt., Waga – 2szt., analizator 
moczu – 2szt, ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny– 5 szt., termometr-4 szt., aparat do pomiaru poziomu 
INR/PT – 3szt., aparat do pomiaru poziomu cholesterolu i trójglicerydów – 3szt., Walizka mobilna A – 1szt., 
Walizka mobilna B – 1szt., Walizka mobilna C – 1szt.), Drukarka – 1szt., tablet – 3kpl. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
a) udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ. 

Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w 
rozdz. XIII SIWZ.  

b) dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dokonał wniesienia, 
rozpakowania, ustawienia, instalacji, podłączenia oraz uruchomienia oferowanego przedmiotu 
zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

c) przedstawił w swojej ofercie Opis – informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, 
modelu, oznaczeń według formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

d) przeszkolił użytkowników Platformy Telemedycznej z obsługi urządzeń telemedycznych i pełnej 
funkcjonalności platformy 

e) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do 
przedstawienia działającej wersji demo platformy spełniającej kryteria: 

- logowanie do platformy telemedycznej przez stronę www. 

-     możliwość przesłania wyników pomiarów z urządzeń pomiarowych drogą bezprzewodową do 
platformy bez potrzeby samodzielnego wpisywania wyników pomiarów  

-   aplikacja mobilna umożliwiająca logowanie się na urządzeniach przenośnych do platformy 
telemedycznej 

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia: 

a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był 
przedmiotem praw osób trzecich, 

b) był wyprodukowany po 1 stycznia 2018, a także musi spełniać minimalne wymagania techniczne 
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.  

c) posiadał deklaracje zgodności CE lub certyfikat CE (dotyczy sprzętu, który podlega oznakowaniu CE), 
potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym. Zamawiający dopuszcza równoważny dokument wystawiony przez podmiot mający 
siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ww. dokumenty 
należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego. 

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do gwarancji zawarto w 
projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 




























