
 
Z.Sz.KG.241.1.2018                           Załącznik nr 8c do SIWZ 
 
 
„Dostawa sprzętu komputerowego, mikroskopów oraz  wyposażenia pracowni przedmiotowych z 
zakresu  leśnictwa, weterynarii, ochrony środowiska i analityki chemicznej ” 
 
Część 4 - Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowej z zakresu weterynarii – Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia 
 

Lp Nazwa Opis Liczba 

sztuk 

1 

pulsoksymetr 
weterynaryjny 

SpO2: 
Zakres: 0-100% 
Dokładność: ±2 przy 70 – 100% , <70%, niezdefiniowana 
Rozdzielczość: 1% 
Wyświetlanie: Wyświetlanie dotyczy czynnościowej saturacji. Słupek 
siły pulsu jest nieproporcjonalny do jego objętości. 
Puls: 
Zakres: 30-400bpm 
Dokładność:  ±2 przy 30 – 400bpm 
Rozdzielczość:  1bpm 
Zasilanie: 
Zasilacz: 100-240VAC, 47-63Hz 
lub cztery standardowe baterie alkaiczne “AA”/ baterie Ni-MH (Typ 
IEC:LR6) 
Żywotność baterii: 
Baterie alkaiczne: 20 godzin. 
Ładowanie baterii Ni-MH: 6 godzin. 
Wymiary: 
Szerokość: 75mm 
Wysokość: 135mm 
Głębokość: 28mm 
Waga: 258gramów 
Skład zestawu: 
pulsoksymetr 
sonda 
2 końcówki dla sondy 
instrukcja 

1 

2 

zestaw rurek do 
intubacji 

Rurka dotchawicza:  
z czerwonej gumy z mankietem, śr. 3,5 mm [B100350]z czerwonej 
gumy z mankietem, śr. 5,0 mm [B100500] 
z czerwonej gumy z mankietem, śr. 7,0 mm [B100700] 
z czerwonej gumy z mankietem, śr. 9,5 
Rurka dotchawicza (intubacyjna)  z miękkiej czerwonej gumy - 

wyróżnia się budową w kolorystycznej, giętkiej czerwonej gumy. 

Dzięki wykonaniu z materiałów najwyższej jakości nadaje się do 

autoklawowania 

1 

3 

worek ambu 

W skład zestawu wchodzą: 
Resuscytator silikonowy ze złączką zaworu (1 szt.) 
Maska silikonowa  rozmiar 3 oraz  rozmiar 5 (po jednej 1 szt. z 
każdego rozmiaru) 
Worek tlenowy ze złączką (1 szt.) 

1 



 
Przewód doprowadzający ze złączką (1 szt.) 
Rurki do tracheotomii 100, 110, 120 mm (po 1 szt.) 
Przenośna walizka (1 szt.) 

4 Sonda dla bydła z 
pętlą tnącą 

THYGESEN Sonda dla bydła, 18 x 1800 mm  oraz THYGESEN Pętla 
tnąca (kompatybilna z w/w sondą) 

1 

5 

doppler 
ultradźwiękowy do 
pomiaru ciśnienia
  

aparat, głowica, ładowarka akumulatora, żel USG, słuchawki oraz 

ciśnieniomierz ze spustem pistoletowym i mankietami – wszystko w 

poręcznej walizeczce. 

Częstotliwość ultradźwiękowa 8MHz (MD4-CW8) 
Moc prom. ultradźwięków P_<1MPa, Iob<20mW/cm2 
, Ispta<100mW/cm2 
Zasilanie akumulatorowe 3.6 V, 1500 mAh 
Moc akustyczna (na głośniku)>200 mW (sin) 
Wymiary17 x 7,5 x 2,5 cm 
Waga 280 g 
Kompletacja: 
walizeczka, detektor przepływu, sonda CW8MHz,  
ładowarka, słuchawki, żel USG, Instrukcja Używania 
Opcjonalnie: mankiety, cisnieniomi 
erz pistoletow 

1 

6 

zestaw mankietów 
weterynaryjnych z 
manometrem 

Wysokiej jakości ciśnieniomierz / manometr w technologii DuraShock 
z zestawem 5 sztuk mankietów weterynaryjnych. Mankiety w 
rozmiarach od 1 do 5: 
Mankiet nr 1 - 2.0cm - obwód kończyny 3-6cm 
Mankiet nr 2 - 2.5cm - obwód kończyny 4-8cm 
Mankiet nr 3 - 3.5cm - obwód kończyny 6-11cm 
Mankiet nr 4 - 4.0cm - obwód kończyny 7-13cm 
Mankiet nr 5 - 5.0cm - obwód kończyny 8-15cm 
Manometr z przyciskowym zaworem spustowym. 
Niezbędny zestaw uzupełniający do pomiaru ciśnienia u zwierząt 
metodą dopplerowską. 

1 

7 

koncentrator tlenu   

Waga urządzenia 7,5kg 
Zasilanie Sieciowe 
Pobór mocy 100W 
Koncentracja tlenu  - poziom wydychanego tleny 30%-90% 
regulowana przy pomocy pilota na podczerwień 
Głośność - 40 dB 
Trwałość użycia 50000h 
Przepływ od 1 do 5L/min 

1 

8 

wirówka 
laboratoryjna   

Miniwirówka  z cyfrowym wyświetlaczem. Regulacja czasu działania 
od 1 do 99 min. Łatwo wymienialny rotor. W zestawie standardowy 
wirnik na 8 probówek reakcyjnych 1,5/2,0 ml, wirnik na 4 paski 
probówek PCR (8 probówek 0,2 ml na pasek) oraz adaptery do 
probówek reakcyjnych 0,5/0,4/0,2 ml. 
Maks. prędkość obrotowa: 6000 min-1. 
Maks. RCF: 2000 x g. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 155 x 175 x 105 mm. 
Zasilanie sieciowe: 230 V, 50/60 Hz. 

1 

9 autoklaw autoklaw automatyczny, parowo-ciśnieniowy 8l,  
klasa B, przeznaczony do gabinetów kosmetycznych, lekarskich,  
stomatologicznych, tatuażu, weterynaryjnych itp. 
6 programów w tym: 5 gotowych oraz program Prion z manualnym 
ustawieniem czasu 
test próżni, test Bowie&Dick 
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możliwość indywidualnego programowania czasu trwania sterylizacji 
sterylizacja  w zakresie  temperatur 121ºC – 134 ºC 
wbudowana drukarka termiczna 
wytwarza próżnię frakcyjną przed sterylizacją 
wyświetlacz LED  monitujący czas, program, błędy 
czujnik temperatury, ciśnienia w komorze 
3 filtry: antybakteryjny, wody i pary. 
zbiornik na czystą wodę 
zbiornik na zużytą  wodę 
przeznaczony do sterylizacji: narzędzi gładkich, o zwartej budowie, 
porowatych, typu A o budowie kapilarnej, materiałów bawełnianych, 
tworzyw sztucznych,  takich jak na przykład: cążki, nakładki 
diamentowe,  pilniki,  końcówki dentystyczne,  endoskopy... 
wyposażenie: rurka do odprowadzania wody, 3 tace, kabel zasilający, 
bezpieczniki, półka-tacka, uchwyt do tacki 
Paszport techniczny z przeglądem zerowym 

10 stół narzędziowy Specyfikacja: 
konstrukcja ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 
pogłębiony blat roboczy 
ręczna regulacja wysokości blatu 
podstawa przejezdna na kółkach - 4 szt. 
2 kółka z blokadą (hamulcem) 
 Dane techniczne 
Szerokość: 60 cm 
Długość: 110 cm 
Zakres regulacji wysokości: 80 - 120 cm 
Stelaż i podstawa stal kwasoodporna gat. 0H18N9 
Materiał blatu stal kwasoodporna gat. 0H18N9 
Średnica kół: 75 mm 
Blokada kół: 2 koła z blokadą (tylne) 
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11 stół zabiegowy Wymiary blatu: 1440x650mm 
Wysokość stołu: regulowana 700-1000mm 
Typ blatu: profilowany (koperta) 
Wykonanie: stal kwasoodporna 1.4301/304/OH18N9 
Dodatki: blat wyposażony jest w haki/relingi i miskę na płyny 

 
 

2 

12 skaler Skaler ultradźwiękowy z automatyczną butlą i funkcją LED, funkcje: 
Skaling, perio, endo, 6 tipów Au, funkcja LED (możliwość podłączenia 
lampy na rękaw skalera)zamiast rączki do skalingu można podłączyć 
do rękawa lampę polimeryzacyjną LED L. Po przełączeniu skalera w 
tryb LED odpowiednim przyciskiem lampa jest gotowa do pracy.Cechy 
charakterystyczne urządzenia: Usuwanie kamienia naddziąsłowego i 
poddziąsłowego, Usuwanie osadów (nalotu po kawie, tytoniu, płytki 
bakteryjnej), Leczenie endodontyczne/kanałowe, Rękojeść oraz 
końcówki i klucz przystosowane do sterylizacji w autoklawie, Rękojeść 
z możliwością odłączenia wykonana ze stopu Tytanu, Automatyczna 
regulacja częstotliwości, Kompatybilność ze standardem EMS, Funkcja 
LED . Możliwość grawitacyjnego zasilania w wodę (końcówka do 
podłączenia kroplówki w zestawie) Cena zawiera cenę oryginalnej 
butli na wodę marki (opcja automatic water supply). W skład zestawu 
wchodzi: Skaler (uds-L) rękojeść (odłączana) klucz dynamometryczny 
do końcówek kluczyk do uchwytów do pilników włącznik nożny 
(pedał) przewód doprowadzający wodę 6 końcówek (G1, G2, G3, G4, 
P1, E1 endochuck) statyw do tipów (tip holder) zapasowe uszczelki do 
rękojeści (o-ringi) zasilacz kompletna dokumentacja od producenta 
karta gwarancyjna Instrukcja Warunki pracy : temperatura otoczenia: 
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5 – 40 °C wilgotność powietrza: ? 80% temperatura przechowywania: 
-10 °C do 50 °C Certyfikaty: CE, ISO, FDE (USA)Dane techniczne: 
zasilanie: DC 220 V - 230 V, 50 Hz/60 Hz, 150 mA zasilanie jednostki 
głównej: DC 24 V, 50 Hz/60 Hz, 1,3 A Moc wyjściowa: 3 W - 20 W 
Częstotliwość wibracji: 28 kHz - 30 kHz Ciśnienie wody: 0,01 MPa - 0,5 
MPa Wymiary (mm): 190/125/60 Waga: 730 g Waga zasilacza: 1200 g 

13 waga platformowa 
dla zwierząt 

 

Trwała konstrukcja, duża nierdzewna platforma, uchwyt oraz rolki 
ułatwiające przemieszczanie wagi.  
Waga posiada funkcje tarowania, zerowania, zmiany jednostki 
ważenia oraz funkcję HOLD, która pozwala na wstrzymanie wyniku 
ważenia, w zestawie z matą  antypoślizgową. 
Waga posiada tzw. "filtr dla zwierząt" (umożliwia dokładny pomiar 
masy ruchomego obiektu znajdującego się na wadze).Podświetlany 
wyświetlacz LCD 
Szalka wykonana ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wagi malowana 
proszkowo. Uchwyt oraz rolki umożliwiające łatwy transport wagi. 
Mata antypoślizgowa w zestawie, Jednostki ważenia kg, lb, Panel 
sterujący na kablu 180cm. 
Parametry wagi: 
Obciążenie maksymalne: 150 kg 
Dokładność odczytu: 50 g 
Ilość działek: 0.000 g. 
Wymiary szalki: 900 x 500 x 80 mm 
wymiary wagi 900 x 500 x 80 mm 
Masa wagi: 17.00 kg 
Temperatura pracy: -10° C do 40° C 
Zasilanie: akumulator 6V/1,2Ah+ zasilacz9V/500mA w komplecie 
Typ wyświetlacza: LCD z podświetlaniem 
Funkcja zatrzymania wyniku HOLD:TAK 
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14 lampa baktriobójcza 
jezdna 60 W 

Lampa  bakteriobójcza bezpośredniego działania z wewnętrznym 
licznikiem czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym 
NBV 2x30 P LW  
(na stat. jezdnym, moc 60 W, 2 prom. TUV30W, licznik z wyświetl.  
4-poz.) 
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15 zestaw Chirurgiczny 
do kastracji psów i 
kotów 

Zestaw złożony jest: 
1 x Hak kastracyjny dla kotów, dł. 145 mm  
1 x Hak kastracyjny dla psów model Reif, szer. 6 mm, dł. 205 mm, szer. 
6 mm  
2 x Klemy naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, 1 x 2 ząbki, dł. 12,5 
cm  
2 x Kleszczyki Rochester-Pean, proste, dł. 16 cm  
1 x Igłotrzymacz Mathieu, dł. 14 cm C080140 
1 x Ostrze do sklapela nr. 10, stal karbonowa 10 szt.  
1 x Urządzenie do zakładania klamer skórnych STAPLER 35W 
1 x Urządzenie do wyciągania klamerek, Remover 
1 x Pinceta chirurgiczna Adson-Brown, ząbki 7:7  
1 x Nożyczki preparacyjne Mayo, zagięte, dł. 17 cm  
1 x Pinceta anatomiczna standard, dł. 16 cm  
1 x Klemy naczyniowe Kocher zagięte, dł. 15 cm  
2 x Obłożenie, serweta operacyjna Folio-Drape (45 x 76), 2 warstwowa  
4 x Kleszczyki do serwet Backhaus, 
1 x Uchwyt do skalpela nr 3 
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16 zestaw sekcyjny Zestaw zawiera:  

Tasak sekcyjny 
Nóż autopsyjny zakrzywiony, 21.5 cm, stal nierdzewna, plastikowa 
rękojeść 
Nóż do skórowania zakrzywiony, 15 cm, stal nierdzewna, plastikowa 
rękojeść 
Nóż do kości, 15 cm, stal nierdzewna, plastikowa rękojeść  
Stalka, 25 cm  
Piła do kości, stal nierdzewna  
Cęgi kostne, stal nierdzewna 
Nóż do sekcji mózgu, stal nierdzewna  
Nóż do chrząstek 
Dłuto kostne, stal nierdzewna 
Młotek kostny 
Nożyczki kostne, stal nierdzewna, 23 cm 
Nożyczki do rozcinania jelit 
Nożyczki proste, 14 cm 
Nożyczki proste O/T, 16 cm 
Rochester Pean prosty, 16 cm 
Taśma miernicza, 2 m 
Metalowa skrzynka na narzędzia 
Skalpel Nr 6 
Skalpel Nr 9 
Skalpel Nr 18 
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17 otoskop zestaw 5 wzierników w futerale 

średnica wewnętrzna 5 mm, długość 52 mm 

średnica wewnętrzna 4 mm, długość 83 mm 

średnica wewnętrzna 6 mm, długość 82 mm 

średnica wewnętrzna 7,5 mm, długość 68 mm  

średnica wewnętrzna 9,4 mm, długość 92 mm  

Posiada on specjalną budowę składającą się z: 

- oświetlenia żarówką XL (ksenonową) 3,5 V  

- obrotowe szkło o powiększeniu 2,5x 

- uchwyt wziernika jest ruchomy i może być ustawiony w dowolnej 

pozycji 

- połączenia bagnetowego, które umożliwia szybki i bezpieczne 

łączenie rękojeści 

- konstrukcji metalowej zapewniającej trwałość na długie lata 

- specjalnej budowy umożliwiającej szybką i łatwą wymianę żarówki 

Otwarta konstrukcja umożliwia swobodny dostęp podczas badania. 
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18 sonda żołądkowa THYGESEN Sonda dla bydła, 18 x 1800 mm  
Średnica: 18 mm. Długość: 1800 mm. Wykonana ze stali nierdzewnej. 
Możliwość nakręcania na sondę końcówek zabezpieczających (małej 
lub dużej) lub pętli tnącej 
THYGESEN Końcówka zabezpieczająca duża, 34 mm  
Końcówka zabezpieczająca mała. 
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19 Narzędzia do 
udzielania pomocy 
porodowej- uchwyt 
do łańcucha 

Uchwyt na piłkę do zabiegów cięcia płodów - 2 sztuki       
Opis produktu: Wykonany ze stali nierdzewnej uchwyty do piły 
weterynaryjnej stosowane podczas zabiegów usuwanie martwego 
płodu. Uchwyty posiadają obustronne grawerowania dzięki czemu 
narzędzie jest bardzo wygodne w obsłudze, pewnie leży w dłoni i nie 
wyślizgnie się podczas pracy. 
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