
 
 

8/PNP/SW/2020          załącznik nr 3 do SIWZ 

Specyfikacja techniczna urządzeń medycznych 
 

Most elektryczno-gazowy trzystanowiskowy  – 1 sztuka 

Producent:  

Oferowany model:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji: fabrycznie nowy 
rok produkcji 2020r 

 

 

L.P. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany 

1.  
Most sufitowy elektryczno–gazowy wykonany jako jednostka zasilania 
medycznego klasy IIb zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016 
potwierdzone przez Deklarację zgodności CE wytwórcy 

TAK  

2.  

Most zawieszony na kolumnach nośnych montowanych do sufitu - 
poprzez pionowe profile aluminiowe, lakierowane o przekroju okrągłym. 
Przewody gazowe i elektryczne doprowadzające media łączone w 
przestrzeni serwisowej pod sufitem.  

TAK  

3.  Możliwość łączenia stanowisk w jedną całość. TAK  

4.  
Panel - most w wykonaniu dwustronnym - możliwość montażu gniazd 
z przodu jak również z tyłu panelu, wykonany z aluminium 
lakierowanego na wybrany kolor z palety RAL. 

TAK  

5.  
Szyna sprzętowa 25x10mm, długość łączna min. 100cm/stanowisko, 
do montażu wyposażenia dodatkowego, zamontowana na korpusie 
poziomym mostu, od frontu 

TAK  

6.  

Możliwość wyboru przez użytkowników i ustalenia na etapie realizacji 
odległości belki mostu od podłogi oraz ewentualnej zmiany na wersję 
jedno lub dwustanowiskowej i trzystanowiskowej,  
Długość dla każdego stanowiska ok. 250cm, dostosowana do 
szerokości Sali .  

TAK  

7.  

Belka główna z profilu wykonanego z aluminium w kształcie ściętym 
umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych pod 
kątem 250-450 w stosunku do płaszczyzny podłogi oraz częściowo na 
płaszczyźnie prostopadłej. Taka konstrukcja umożliwia łatwe 
użytkowanie gniazd przez personel.  

TAK  

8.  
Wymiary korpusu belki nośnej mostu: szerokość maksymalnie 400mm 
wysokość maksymalnie 250mm 

TAK  

9.  

Belka główna posiadająca na całej długości od dołu wbudowaną 
prowadnicę jezdną dla innego wyposażenia - prowadnica zintegrowana 
konstrukcyjnie z belką - nie wystająca poza obrys profilu, Możliwość 
dołożenia w przyszłości następnych wózków jezdnych z osprzętem. 

TAK  

Wyposażenie mostu na jedno stanowisko 

10.  

Oświetlenie: 

• 2x oświetlenie nocne LED o mocy min. 3W 

• oświetlenie miejscowe LED o mocy i strumieniu min. 2200 lm, 
Ra min 90 - oświetlenie montowane od czoła belki głównej 
na płaszczyźnie profilu pochylonej w dół, zabezpieczone 
poprzez osłonę typu plexi lub szkło bezpieczne;  

• oświetlenie ogólne LED o mocy i strumieniu min. 8800 lm, Ra 
min 90  - oświetlenie montowane na płaszczyźnie górnej 
profilu belki głównej skierowane do góry zapobiegające 
oślepianiu pacjentów, zabezpieczone poprzez osłonę plexi 
lub szkło bezpieczne  

TAK  



 
 

11.  

Włączniki oświetleń do uzgodnienia z projektem elektrycznym np.: 

• podwójny włącznik do oświetlenia miejscowego i ogólnego 
umieszczony w panelu mostu od strony frontowej  

• pojedynczy niezależny włącznik do oświetlenia nocnego 
umieszczony w panelu mostu od strony frontowej 

TAK  

12.  

Łączność i przesyłanie danych: 

• Minimum 2x gniazdo teleinformatyczne do przesyłu danych 
RJ45 cat.6 

• Minimum 4x zaślepione przygotowanie gniazd 
teletechnicznych 

TAK  

13.  

Gniazda elektryczne: 

• Minimum 12 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz z 
wskaźnikiem napięcia (gniazda dzielone obwodami na 
kolory np. biały, zielony, czerwony) 

• Minimum 12 x gniazdo ekwipotencjalne  

• gniazda rozmieszczone na każdej ze stron tj. monitoringu-
wentylacji oraz stronie infuzyjnej, część gniazd na życzenie 
Użytkownika do zamontowania od tyłu belki nośnej 

TAK  

14.  

Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430 dla 
jednego pacjenta: 

- tlen O2  - 2 szt. 
- próżnia VAC   - 2 szt.  
- sprężone powietrze - 2 szt 

Gniazda rozmieszone po obu stronach mostu wg uzgodnień z 
Użytkownikiem. 

TAK  

1x przesuwno-obrotowy wózek strony monitoringu wyposażony w: 

15.  
2x pionowy drążek ze stali nierdzewnej (rury nośne) dł. min. 1200 mm 
do zamocowania półek i wyposażenia dodatkowego 

TAK  

16.  

• 2x półka z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości 
na drążkach, o wymiarach min. 450mm x 500mm,  

• jedna z półek z szufladą, szuflada z mechanizmem 
samodomykającym 

TAK  

17.  

• Wszystkie półki wyposażone w szyny boczne do montażu 
wyposażenia dodatkowego - szyny boczne o wymiarach 
25x10mm oraz dopuszczalnym obciążeniu min. 10 kg  

• udźwig półek min. 40 kg 

TAK  

18.  
Min.1x Szyna sprzętowa 25x10mm długość min. 40cm, do montażu 
.wyposażenia dodatkowego 

TAK  

19.  
Udźwig łączny wózka min. 80 kg  
 

TAK  

1x przesuwno-obrotowy wózek strony infuzji wyposażony w: 

20.  
Minimum 1x pionowy drążek (rury nośne) dł. min. 1200 mm i średnicy 
min. 35 mm do zamocowania półek i wyposażenia dodatkowego 

TAK  

21.  

Minimum 1x wieszak kroplówki zakończony 4 haczykami z tworzywa lub 
ze stali nierdzewnej z uchwytem mocującym do obsługi jednoręcznej 
umożliwiającym bezproblemową regulację wysokości położenia  

TAK  

22.  
Minimum 1x drążek pomp infuzyjnych o długości min. 100 cm i średnicy 
min. 25 mm oraz obciążalności min. 35kg, na wysięgnikach o łącznym 
zasięgu min. 60cm  

TAK  

23.  
1x kosz na cewniki o wymiarach (gł. x szer. x wys.) około 10x10x min. 
40cm wykonany z drutu ze stali nierdzewnej mocowany na dowolną 
szynę nośną 10x25mm  

TAK  



 
 

24.  

1x kosz na drobne sprzęty o wymiarach ok (gł. x szer. x wys.) 
25x15x10cm wykonany z drutu ze stali nierdzewnej mocowany na 
dowolną szynę nośną 10x25mm  

TAK  

25.  
Ramię łamano-uchylne, trójprzegubowe, mocowanie na nierdzewnej 
rurze nośnej wybranego wózka, do montażu monitorów z mocowaniem 
VESA100 

TAK  

26.  Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane 
wyposażenie i wymiary  

TAK  

27.  Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim TAK  

28.  Potwierdzenie zgłoszenia wyrobu do URPLWMiPB TAK  

29.  Deklaracja zgodności wytwórcy  TAK  

30.  Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego klasy IIb  TAK  

Warunki gwarancji i serwisowania 

31. . Gwarancja min 24 miesiące  Tak, podać  

32. . 
W cenie przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z 
zaleceniami producenta  

Tak, podać  

33. . 
Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. 
oraz numerem fax) 

Tak, podać  

34. . 
Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 
24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. 

Tak, podać  

 
 

Kolumna anestezjologiczna Blok Operacyjny - 1 sztuka 

Producent:  

Oferowany model:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji: fabrycznie nowy 
rok produkcji  2020r 

 

 

L.P. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany 

Parametry techniczne 

1.  
Kolumna elektryczno–gazowa wykonany jako jednostka zasilania 
medycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone 
przez deklarację zgodności wytwórcy.  

TAK  

2.  

Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w 
skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do 
sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię 
nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. 

TAK  

3.  
Sufitowa płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową 
listwę zasilającą. 

TAK  

4.  
Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych 
tzw. serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego 
kolumny w celach serwisowych. 

TAK  

5.  
Kolumna z ramieniem łamanym wykonanym z profili aluminiowych, o 
całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min. 2000mm.  

TAK  

6.  Ramiona o równej długości (stosunek 1:1) 
TAK  



 
 

7.  
Dolne ramię umożliwiające podnoszenie i opuszczanie głowicy 
zasilającej na wysokości min 80 cm +/- 10cm . 

TAK  

8.  
Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia 
Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) 
minimum 40 kg. 

TAK  

9.  
Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu, zapewniające stabilność 
kolumny i lekkość poruszania, Otwór przelotowy o średnicy minimum 
d=100mm na przewody i węże gazowe. 

TAK  

10.  
Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 
330o, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. 

TAK  

11.  
Wysięgnik kolumny wyposażony w elektropneumatyczne hamulce 
obrotu osi (blokowane 3 przeguby). 

TAK  

12.  
Przyciski w dwóch różnych kolorach do zwalniania hamulców 
umieszczone w uchwytach ułatwiających manewrowanie kolumną, 
zainstalowanych na głowicy 

TAK  

13.  
Na spodzie głowicy zasilającej oświetlenie nocne LED ok. 300lm, 
temperatura barwowa ok. 3000K.  

TAK  

14.  Głowica kolumny w układzie poziomym, w kształcie zbliżonym do 
odwróconego trapezu. o wymiarach długość ok. 60cm x szerokość 
40cm +/-5 cm. 
Zakres obrotu konsoli min 330st.  

TAK  

15.  Gniazda gazowe zamontowane od spodu oraz od frontu  TAK  

16.  Gniazda elektryczne częściowo zamontowane na powierzchniach 
ustawionych pod kątem ok 45 stopni (+/-10stopni) do podłogi  

TAK  

17.  Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych 
(system AGA lub DIN do ustalenia przy dostawie):: 

- tlen (O2) - 2 szt.,  
- sprężone powietrze (AIR) - 2 szt. 
- próżnia (VAC) - 2 szt. 
- N2O – 1 szt. 

TAK  

18.  Odciąg AGSS - 1 szt. TAK  

19.  Głowica zasilająca wyposażona w: 
- gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia, ze 

wskaźnikiem zasilania-  min 8szt (min. dwa obwody) 
- gniazda wyrównania potencjałów – 8 szt. 
- gniazdo RJ45 cat 6 – 2 szt. 
- Zaślepka z przygotowaniem do gniazd teletechnicznych z 

pilotem przez ramię w osłonie  peszel – min 2szt 

TAK  

20.  Wieszak czterohakowy na kroplówki na wysięgniku o zasięgu min 
50cm- 1szt. 

TAK  

21.  Głowica wyposażona w min. 2 poziome szyny medyczne 25x10mm 
zgodne z normą PN-EN ISO 19054 i o długości ok. 300mm każda do 
mocowania dodatkowego sprzętu medycznego. Nośność każdej 
poszczególnych z szyn medycznych min. 10kg. 

TAK  

22.  Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane 
wyposażenie i wymiary  

TAK  

23.  Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim TAK  

24.  Potwierdzenie zgłoszenia kolumn do URPLWMiPB TAK  

25.  Deklaracja zgodności CE wytwórcy TAK  

26.  Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego klasy 
IIb  

TAK  

Warunki gwarancji i serwisowania 

27.  
Gwarancja min 24 miesiące  Tak, podać  

28.  W cenie przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Tak, podać  



 
 

29.  Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem 
tel. oraz numerem fax) 

Tak, podać  

30.  Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym 
do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. 

Tak, podać  

 

Kolumna anestezjologiczna sala resuscytacyjno-zabiegowa  – 2 sztuki 

Producent:  

Oferowany model:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji: fabrycznie nowy 
rok produkcji 2020r 

 

 

L.P. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1.  
Kolumna elektryczno–gazowa wykonany jako jednostka zasilania 
medycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone 
przez deklarację zgodności wytwórcy.  

TAK  

2.  

Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w 
skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do 
sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię 
nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. 

TAK  

3.  
Sufitowa płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową 
listwę zasilającą. 

TAK  

4.  
Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych 
tzw. serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego 
kolumny w celach serwisowych. 

TAK  

5.  
Kolumna z ramieniem wykonanym z profilu aluminiowego o całkowitym 
zasięgu: min. 1000mm.  

TAK  

6.  
Ramię umożliwiające podnoszenie i opuszczanie głowicy zasilającej na 
wysokości min 70cm. 

TAK  

7.  
Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, 
które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) minimum 40 kg. 

TAK  

8.  
Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu, zapewniające stabilność 
kolumny i lekkość poruszania, Otwór przelotowy o średnicy minimum 
d=100mm na przewody i węże gazowe. 

TAK  

9.  
Rotacja ramienia w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym 
niż 330o, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. 

TAK  

10.  
Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczne hamulce obrotu osi 
(blokowane 2 przeguby). 

TAK  

11.  
Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwycie 
ułatwiającym manewrowanie kolumną, zainstalowanym na głowicy 

TAK  

12.  
Na spodzie głowicy zasilającej oświetlenie nocne LED ok. 300lm, 
temperatura barwowa ok. 3000K.  

TAK  

13.  Głowica kolumny w układzie poziomym, w kształcie zbliżonym do 
odwróconego trapezu. o wymiarach długość ok. 60cm x szerokość 
40cm, Zakres obrotu konsoli min 330st.  

TAK  

14.  Gniazda gazowe zamontowane od spodu oraz od frontu głowicy. TAK  

15.  Gniazda elektryczne zamontowane od frontu  i częściowo na 
powierzchniach ustawionych pod kątem ok 45 stopni (+/-10stopni) do 
podłogi  

TAK  

16.  Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych 
(system AGA lub DIN do ustalenia przy dostawie):: 

- tlen (O2) - 2 szt.,  

TAK  



 
 

- sprężone powietrze (AIR) - 2 szt 
- próżnia (VAC) - 2 szt. 
- N2O – 1 szt 

17.  Odciąg AGSS - 1 szt. TAK  

18.  Głowica zasilająca wyposażona w: 
- gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia, ze wskaźnikiem 

zasilania-  min 8szt (min. dwa obwody) 
- gniazda wyrównania potencjałów – 8 szt. 
- gniazdo RJ45 cat 6 – 2 szt. 
- Zaślepka z przygotowaniem do gniazd teletechnicznych z pilotem 

przez ramię w osłonie  peszel – min. 2szt 

TAK  

19.  Wieszak czterohakowy na kroplówki na wysięgniku o zasięgu min 
50cm- 1szt. 

TAK  

20.  Głowica wyposażona w min. 2 poziome szyny medyczne 25x10mm 
zgodne z normą PN-EN ISO 19054 i o długości ok. 300mm każda do 
mocowania dodatkowego sprzętu medycznego. Nośność każdej 
poszczególnych z szyn medycznych min. 10kg. 

TAK  

21.  Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane 
wyposażenie i wymiary 

TAK  

22.  Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim TAK  

23.  Potwierdzenie zgłoszenia kolumn do URPLWMiPB  TAK  

24.  Deklaracja zgodności CE wytwórcy TAK  

25.  Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego klasy IIb  TAK  

Warunki gwarancji i serwisowania 

26. Gwarancja min 24 miesiące  Tak, podać  

27. 
W cenie przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Tak, podać  

28. 
Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. 
oraz numerem fax) 

Tak, podać  

29. 
Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 
24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. 

Tak, podać  

 

Kolumna chirurgiczna sala operacyjna - 1 sztuka 

Producent:  

Oferowany model:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji: fabrycznie nowy 
rok produkcji 2020r 

 

 

LP. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany  
Parametr 

oferowany 

Parametry techniczne  

1. 
Sufitowa jednostka chirurgiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów 
medycznych klasy IIb. 

TAK 
 

2. Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili 
konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie 
zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo 

TAK 
 

3.  Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami 
elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia 
sztywnego z instalacją szpitalną. 

TAK 
 



 
 

4.  Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy 
montażowe 

TAK  

5.  Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i 
dostosowanie do wymaganej wysokości 

TAK  

6.  Dopuszczalne obciążenie min. 100 kg TAK  

Konsola 

7.  Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego proszkowo. TAK  

8.  Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi 
umieszczone w pionowym rzędzie 

TAK  

9.  Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne 
montowane w pionowym rzędzie na ściance kanału z przewodami 
elektrycznymi  

TAK 
 

10.  Możliwość wyboru przez Zamawiającego miejsca montażu poszczególnych 
gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru  montaż na ściankach 
bocznych lub na  ściance tylnej 

TAK 
 

11.  Konsola pionowa o wysokości min. 600mm TAK  

12.  Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 
maksymalnie 30cm 

TAK  

13.  Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 
maksymalnie 25cm 

TAK  

14.  Możliwość obrotu konsoli o min. 330°  TAK  

15.  Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem uzgodnionym z 
odbiorcą przy dostawie ( typ AGA lub DIN): 
2 x AIR    - sprężone powietrze 
2 x VAC   - próżnia 
Gniazda umieszczone po obu bokach konsoli 

TAK 

 

16.  Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 
8 x gniazdo elektryczne  - z sygnalizacją kontrolną zasilania – gniazda 
podzielone na min. dwa obwody 
Gniazda umieszczone po obu bokach konsoli 
8 x bolec wyrównania potencjałów  
2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 –  
2 x przygotowanie  

TAK 

 

Ramię nośne 

17.  Poziome ramię nośne o długości min. 2000 mm – wymiar liczony jako 
odległość od osi do osi obrotu 

TAK  

18.  Ramię wykonane z aluminium malowanego proszkowo TAK  

19.  Profil ramienia w kształcie zbliżonym do prostokąta ułatwiający 
utrzymanie czystości. Krawędzie zaokrąglone 

TAK  

20.  Elektropneumatyczne hamulce obrotu ramienia  TAK  

21.  Hamulec zwalniany poprzez przycisk  z graficznym kolorystycznym 
oznaczeniem umieszczony na uchwycie regulacyjnym montowanym od 
frontu półki. Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się przycisków 
montowanych na szynie sprzętowej 

TAK 

 

22.  Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z 
możliwością ograniczenia kąta obrotu  

TAK  

Wyposażenie dodatkowe konsoli 

23.  Półka o wymiarach   min. 450 mm x 500mm z szufladą,  materiał półki 
całkowicie gładki, aluminium lub stal, malowane proszkowo, Półka z 
szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością 
regulacji bezstopniowej wysokości położenia – 1 kpl. 

TAK 

 

24.  Dopuszczalne obciążenie półki min. 50 kg TAK  

25.  Półka o wymiarach  min. 450 mm x 500mm, materiał półki całkowicie 
gładki, aluminium lub stal, malowane proszkowo,. Półki montowane do 
profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej 
wysokości położenia – 1 szt. 

TAK 

 

26.  Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne 10x25mm montowane z lewej 
i prawej strony  

TAK  

27.  Ramię łamano uchylne do mocowania monitora z mocowaniem VESA100. TAK  



 
 

Pozostałe wymagania 

28.  Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta TAK  

29.  Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce  TAK  

30.  W cenie przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami 
producenta 

TAK  

31.  Paszport techniczny urządzenia TAK  

32.  Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia 
min 24 m-ce 

TAK, podać  

33.  Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach 
medycznych 

TAK  

34.  Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz 
numerem fax) 

TAK podać  

 

Lampa operacyjna - 3 sztuki 

Producent:  

Oferowany model:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji: 
fabrycznie nowy rok 
produkcji 2020r 

 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 
wymagan

y 

Potwierdzenie spełnienia warunku / 
Opisać 

Parametry techniczne  

1. 
Lampa operacyjna 2 ramienna, wyposażona w jedną 
oprawę oświetleniową mocowane na suficie.  

Tak 
 

2. 

Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali 
operacyjnej:  

▪ Sufit podwieszany z płyt giosowo-kartonowych 
ma ruszcie stalowym mocowany do sufitu 
szpilkami. Wysokość od podłogi do sufitu 
3,60m 

▪ Przestrzeń pomiędzy sufitem a stropem ~strop 
laminarny wysokości 33,5cm od poziomu 
wykończenia sufitu, otwór montażowy lampy 
na module 60x60cm 

▪ Konstrukcja pod lampę, belka HEA 160 na 
rzędnej ~4,10m 

Lampa w sali operacyjnej zasilona z rozdzielnicy RIT-6 
(obwód RIT-6/1.5), zabezpieczenie: wyłącznik 
nadprądowy z członem różnicowym B6, 40mA, 2p, typ A, 
kabel: N2XH-J 3x1,5mm2. 

Tak 

 

3. 

Lampa mocowana na konstrukcji dystansowej układzie 
ramion składającym się z dwóch części, (w tym jedno 
ramię uchylne) oraz dwuczęściowej obejmie, 
zapewniającej wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu 
we wszystkich przegubach o kąt 360° 

Tak  

4. 

Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod 
świecących LED. 
Oprawa wyposażona w jednakowe moduły LED 
imitujące homogenne światło bezcieniowe (nie 
dopuszcza się rozwiązań oświetleniowych z 
różnokolorowymi modułami oświetlającymi ) 

Tak,  

5. 
Czasze oświetleniowe okrągłe, płaskie Tak  



 
 

6. 
Uchwyty „brudne” (min.2 szt.) na obrzeżu czaszy, 
umożliwiające manipulowanie lampą przez personel 
pomocniczy.  

Tak  

7. 

Parametry lampy: 
- średnica zewnętrzna 70 cm - 75 cm  
- zakres regulacji średnicy pola operacyjnego przy 
pomocy uchwytu lampy w zakresie: min.20 - 30 cm  
(ze względu na bezpieczeństwo nie dopuszcza się 
rozwiązania umożliwiającego zmianę średnicy pola 
operacyjnego przez osobę brudną np. z panelu 
ściennego lub panelu przy lampie) 
- matryca diodowa złożona z maksymalnie 50 modułów 
świetlnych, emitująca światło homogenne 
- natężenie światła EC w odległości 1m min. 160 kLux / 1 
m. 
- Średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 10% Ec 
(d10) min.200 mm 
- średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 50% Ec 
(d50) min.100 mm 
- głębia oświetlenia min.1450 mm 
- pobór mocy nie większy niż 70W 

Tak, 
podać 

 

8 
Średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 50% Ec 
(d50) min.100mm  

Tak, 
podać 

 

9. 
Współczynnik odwzorowania barw R9 dla każdej z 
opraw- R9: min. 90 

Tak, 
podać 

 

10. 
Współczynnik odwzorowania barw dla każdej z opraw- 
Ra: min. 95 

Tak, 
podać 

 

11. Temperatura barwowa 4500°K (+/- 100K) 
Tak, 

podać 
 

12. 
Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie 
większy niż 0,5ºC. 

Tak, 
podać 

 

13. 

Czasza wyposażona w funkcję doświetlenia centralnej 
części pola oświetlanego polegająca na szybkim 
zwiększeniu natężenia oświetlenia diod położonych w 
centrum oprawy przy zachowaniu założonego EC lampy; 
funkcja włączana przez czystego operatora z uchwytu i 
personel pomocniczy z panelu . 

Tak 

 

14. 
Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co 
najmniej 50 - 100 %, oddzielnie dla każdej czaszy. 

Tak, 
podać  

15. 

Oprawa wyposażona w panel, umieszczony na czaszy z 
funkcjami: 
- włącz/ wyłącz 
- doświetlenie centralnej części pola operacyjnego 
- włączanie wskaźnika laserowego 
- funkcja oświetlenia endoskopowego polegająca na 
szybkim obniżeniu natężenia oświetlenia lampy do 
wartości 2-5% wartości EC 
- Regulacja Temperatury barwowej 
- regulacja natężenia oświetlenia 

Tak, 
podać 

 

16. Obszar roboczy każdej z czasz min. 60-150cm 
Tak, 

podać 
 

17. 
Zapasowe uchwyty wielorazowe mocowane z 
możliwością sterylizowania w autoklawie – minimum 5 
szt. 

Tak 
 

18. 

Sterylizowalny uchwyt z możliwością regulacji średnicy 
pola oświetlanego oraz z możliwością włączenia 
dodatkowej funkcji na pierścieniu uchwytu do wyboru 
przez użytkownika (dodatkowe funkcje: wskaźnik 

Tak 

 



 
 

laserowy, doświetlenia pola operacyjnego oświetleniem 
penetrującym, regulacja natężenia światła). 

19. 

Wskaźnik laserowy- włączany z panelu lampy oraz 
możliwość przypisania funkcji do sterylizowalnego 
uchwytu, umożliwiającego włączanie laseru przez 
czystego operatora. Zadaniem wskaźnika jest ułatwienie 
pozycjonowania lampy w trakcie zabiegu. Wskaźnik 
laserowy powinien być automatycznie wyłączany po 
czasie krótszym niż 1minuta 

Tak 

 

20. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące 
dokumenty:  

• karta gwarancyjna w języku polskim 

• instrukcję obsługi w języku polskim 

• paszport techniczny 

Tak 

 

21. 
Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie 
demonstracyjny 

Tak 
 

22. 
Oferowany sprzęt będzie kompletny i po zainstalowaniu 
gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów 

Tak 
 

Warunki gwarancji i serwisowania 

23. Okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące 
Tak, 

podać 
 

24. 
Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca 
do wymiany sprzętu na nowy – 3 tego samego elementu 

Tak 
 

25. 
W cenie przeglądy techniczne w okresie gwarancji 
zgodnie z zaleceniami producenta 

Tak 
 

26 

Dokument producenta informujący o częstotliwości 
przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i 
pogwarancyjnym 

Tak 

 

27. 
Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z 
numerem tel. oraz numerem fax) 

Tak, 
podać  

 
 

Lampa operacyjna dwuczaszowa - 1 sztuka 

Producent:  

Oferowany model:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji: fabrycznie 
nowy rok produkcji 2020r 

 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Potwierdzenie spełnienia warunku / 

Opisać 

I PARAMETRY TECHNICZNE 

1. 
Lampa składająca się z 2 lamp operacyjnych, 
dwuramienna, wyposażona w dwie oprawy  
świetlne mocowane na suficie.  

Tak 
 

2. 

Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie 
do sali operacyjnej:  

▪ Sufit podwieszany z płyt giosowo-
kartonowych ma ruszcie stalowym 
mocowany do sufitu szpilkami. 
Wysokość od podłogi do sufitu 3,60m 

▪ Przestrzeń pomiędzy sufitem a stropem 
~strop laminarny wysokości 33,5cm od 

Tak 

 



 
 

poziomu wykończenia sufitu, otwór 
montażowy lampy na module 60x60cm 

▪ Konstrukcja pod lampę, belka HEA 160 
na rzędnej ~4,10m 

3. 

Każda czasza mocowana na układzie ramiennym 
składającym się z dwóch części obrotowej i 
obrotowo-uchylnej 
oraz dwuczęściowej obejmie, zapewniającej 
wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu we 
wszystkich przegubach o kąt 360° 

Tak  

4. 

Oprawa oświetleniowa wykorzystująca 
technologię diod świecących LED. 
Oprawa wyposażona w jednakowe moduły LED 
imitujące homogenne światło bezcieniowe (nie 
dopuszcza się rozwiązań oświetleniowych z 
różnokolorowymi modułami oświetlającymi ) 

Tak,  

5. 
Czasze oświetleniowe okrągłe, płaskie Tak  

6. 
Uchwyty „brudne” (min.2 szt.) na obrzeżu czaszy, 
umożliwiające manipulowanie lampą przez 
personel pomocniczy.  

Tak  

7. 

Parametry lampy: 
- średnica zewnętrzna 70 cm - 75 cm  
- zakres regulacji średnicy pola operacyjnego 
przy pomocy uchwytu lampy w zakresie: min.20 - 
30 cm  
(ze względu na bezpieczeństwo nie dopuszcza 
się rozwiązania umożliwiającego zmianę średnicy 
pola operacyjnego przez osobę brudną np. z 
panelu ściennego lub panelu przy lampie) 
- natężenie światła EC w odległości 1m min. 160 
kLux / 1 m. 
- Średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 
10% Ec (d10) min.200 mm 
- średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 
50% Ec (d50) min.100 mm 
- głębia oświetlenia min.1450 mm 
- pobór mocy nie większy niż 70W 

Tak, podać  

8 
Średnica oświetlanego pola przy oświetleniu 50% 
Ec (d50) min.100mm  

Tak, podać  

9. 
Współczynnik odwzorowania barw R9 dla każdej 
z opraw- R9: min. 90 

Tak, podać  

10. 
Współczynnik odwzorowania barw dla każdej z 
opraw- Ra: min. 95 

Tak, podać 
 

11. Temperatura barwowa 4500°K (+/- 100K) 
Tak, podać  

12. 
Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: 
nie większy niż 0,5ºC. 

Tak, podać 
 

13. 

Czasze wyposażone w funkcję doświetlenia 
centralnej części pola oświetlanego polegająca 
na szybkim zwiększeniu natężenia oświetlenia 
diod położonych w centrum oprawy przy 
zachowaniu założonego EC lampy; funkcja 
włączana przez czystego operatora z uchwytu i 
personel pomocniczy z panelu . 

Tak 

 

14. 
Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 
co najmniej 50 - 100 %, oddzielnie dla każdej 
czaszy. 

Tak, podać 
 



 
 

15. 

Oprawy wyposażone w panel, umieszczony na 
czaszy z funkcjami: 
- włącz/ wyłącz 
- doświetlenie centralnej części pola 
operacyjnego 
- włączanie wskaźnika laserowego 
- funkcja oświetlenia endoskopowego polegająca 
na szybkim obniżeniu natężenia oświetlenia 
lampy do wartości 2-5% wartości EC 
- regulacja Temperatury barwowej 
- regulacja natężenia oświetlenia 

Tak, podać 

 

16. Obszar roboczy każdej z czasz min. 60-150cm 
Tak, podać 

 

17. 
Zapasowe uchwyty wielorazowe mocowane z 
możliwością sterylizowania w autoklawie – 
minimum 5 szt. 

Tak 
 

18. 

Sterylizowalny uchwyt z możliwością regulacji 
średnicy pola oświetlanego oraz z możliwością 
włączenia dodatkowej funkcji na pierścieniu 
uchwytu do wyboru przez użytkownika 
(dodatkowe funkcje: wskaźnik laserowy, 
doświetlenia pola operacyjnego oświetleniem 
penetrującym, regulacja natężenia światła). 

Tak 

 

19. 

Wskaźnik laserowy- włączany z panelu lampy 
oraz możliwość przypisania funkcji do 
sterylizowalnego uchwytu, umożliwiającego 
włączanie laseru przez czystego operatora. 
Zadaniem wskaźnika jest ułatwienie 
pozycjonowania lampy w trakcie zabiegu. 
Wskaźnik laserowy powinien być automatycznie 
wyłączany po czasie krótszym niż 1minuta 

Tak 

 

20. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
następujące dokumenty:  

• karta gwarancyjna w języku polskim 

• instrukcję obsługi w języku polskim 

• paszport techniczny 

Tak 

 

21. 
Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie 
demonstracyjny 

Tak 
 

22. 
Oferowany sprzęt będzie kompletny i po 
zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych 
dodatkowych nakładów 

Tak 
 

Warunki gwarancji i serwisowania 

23. 
Okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 
miesiące 

Tak, podać 
 

24. 
Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych 
uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy – 3 
tego samego elementu 

Tak 
 

25 
W cenie przeglądy techniczne w okresie 
gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta 

Tak 
 

26. 

Dokument producenta informujący o 
częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym 
jak i pogwarancyjnym 

Tak 

 

27. 
Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres 
wraz z numerem tel. oraz numerem fax) 

Tak, podać 
 

 



 
 

Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy o dł. 160 cm - 3 sztuki 

Producent:  

Oferowany model:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji: fabrycznie nowy 
rok produkcji 2020r 

 

 

L.P. Opis parametrów wymaganych  Parametr wymagany Parametr oferowany 

1. 
Panel elektryczno–gazowy wykonany jako jednostka zasilania 
medycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone 
przez deklarację zgodności wytwórcy 

TAK 
 

2. 

Poziomy, lekki, czterokanałowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany 
charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką 
kompaktowej, modułowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami 
elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem. Panel elektryczno-
gazowy mocowany do ściany o opływowym kształcie bez ostrych 
krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów 
(np.: napoi, kładzenia prasy itp.)  

TAK 
 

3. 
Panel wykonany z profili aluminiowych z możliwością malowania 
proszkowego. Powierzchnia  odporna na środki dezynfekcyjne. Grubość 
ścianek profilu maksymalnie 2,0 mm. 

TAK 
 

4. 

Zintegrowane w panelu oświetlenie ogólne nie wystające poza obrys 
obudowy pokryte rastrem rozpraszającym przeziernym, w kształcie 
półokrągłym. Ze względów ergonomicznych i higienicznych nie 
dopuszcza się kloszy płaskich lub zagiętych inaczej jak półkoliście. 
Klosze wykonane z ryflowanego materiału odpornego na UV oraz 
odbłyśniki z polerowanego aluminium. Osłony oświetleniowe z 
poliwęglanu, z pryzmatyką podłużną. 

TAK 
 

5. 
Zintegrowany kanał oświetleniowy dolny i górny, pokryte rastrem 
rozpraszającym przeziernym, w kształcie półokrągłym. 

TAK 
 

6. 

Wymiary oprawy ze względów ergonomicznych wynoszą: szerokość 
(głębokość) mierzona od ściany do przodu oprawy 65 mm +/-
5mm,  wysokość nie większa niż 30cm, długość  dla jednego stanowiska 
około 160cm. 

TAK 
 

7. 

Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430 dla 
jednego pacjenta: 

• tlen O2 - 1 szt. 

• próżnia VAC  - 1 szt.  

• Powietrze AIR – 1 szt 

TAK 
 

8. 
Bloki gniazd gazowych tlenu O2 z rurką miedzianą do gazów 
medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d8.  
Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. 

TAK 
 

9. 
Bloki gniazd gazowych próżni VAC z rurką miedzianą do gazów 
medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d10. 
Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. 

TAK 
 

10. 
4 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A w systemie „zlicowanym” z 
powierzchnią panelu w module 45x45mm,  białe (na 2 obwodach) na 
jedno stanowisko łóżkowe 

TAK   

11. 2 szt. gniazdo ekwipotencjalne  na jedno stanowisko łóżkowe TAK   

12. 
1 szt. otworowanie i przygotowanie  pod gniazdo instalacji przyzywowej  
na jedno stanowisko łóżkowe 

TAK   

13. Wyposażenie paneli przyłóżkowych na jednego pacjenta: TAK 
 



 
 

• Oświetlenie ogólne LED ogólne 4400lm, 30W, Ra>80, 
temperatura barwowa 4000K, (do uzgodnienia: załączane 
włącznikiem na panelu lub włącznikiem przy drzwiach) 

• Oświetlenie LED, miejscowe 2200lm, 16W, Ra>80, 
temperatura barwowa 4000K, (załączane z manipulatora 
systemu przyzywowego) 

• Oświetlenie LED, nocne 300lm, 3W, Ra>80, temperatura 
barwowa 3000K (załączane z manipulatora systemu 
przyzywowego) 

• System przyzywa pielęgniarki 

14. Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane 
wyposażenie i wymiary  

TAK 
 

15. Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim TAK 
 

16. Potwierdzenie zgłoszenia wyrobu do URPL  TAK 
 

17. Deklaracja zgodności wytwórcy TAK  
 

18. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego klasy IIb TAK 
 

Warunki gwarancji i serwisowania 

19. Okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące 
Tak, podać 

 

20. 
Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany 
sprzętu na nowy – 3 tego samego elementu 

Tak 
 

21. 
W cenie przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Tak 
 

22. 
Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w 
okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym 

Tak 
 

23. 
Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. 
oraz numerem fax) 

Tak, podać 
 

 

Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy o dł. 350 cm – 3 sztuki 

Producent:  

Oferowany model:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji: fabrycznie nowy 
rok produkcji 2020r 

 

 

L.P. Opis parametrów wymaganych  Parametr wymagany Parametr oferowany 

1. 
Panel elektryczno–gazowy wykonany jako jednostka zasilania 
medycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone 
przez deklarację zgodności wytwórcy 

TAK 
 

2. 

Poziomy, lekki, czterokanałowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany 
charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką 
kompaktowej, modułowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami 
elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem. Panel elektryczno-
gazowy mocowany do ściany o opływowym kształcie bez ostrych 
krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów 
(np.: napoi, kładzenia prasy itp.)  

TAK 
 

3. 
Panel wykonany z profili aluminiowych z możliwością malowania 
proszkowego. Powierzchnia  odporna na środki dezynfekcyjne. Grubość 
ścianek profilu maksymalnie 2,0 mm. 

TAK 
 

4. 
Zintegrowane w panelu oświetlenie ogólne nie wystające poza obrys 
obudowy pokryte rastrem rozpraszającym przeziernym, w kształcie 
półokrągłym. Ze względów ergonomicznych i higienicznych nie 

TAK 
 



 
 

dopuszcza się kloszy płaskich lub zagiętych inaczej jak półkoliście. 
Klosze wykonane z ryflowanego materiału odpornego na UV oraz 
odbłyśniki z polerowanego aluminium. Osłony oświetleniowe z 
poliwęglanu, z pryzmatyką podłużną. 

5. 
Zintegrowany kanał oświetleniowy dolny i górny, pokryte rastrem 
rozpraszającym przeziernym, w kształcie półokrągłym. 

TAK 
 

6. 

Wymiary oprawy ze względów ergonomicznych wynoszą: szerokość 
(głębokość) mierzona od ściany do przodu oprawy 65 mm +/-
5mm,  wysokość nie większa niż 30cm, długość  dla jednego stanowiska 
około 160cm. 

TAK 
 

7. 

Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430 dla 
jednego pacjenta: 

• tlen O2 - 2 szt. 

• próżnia VAC  - 2 szt.  

• Powietrze AIR – 2 szt. 

TAK 
 

8. 
Bloki gniazd gazowych tlenu O2 z rurką miedzianą do gazów 
medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d8.  
Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. 

TAK 
 

9. 
Bloki gniazd gazowych próżni VAC z rurką miedzianą do gazów 
medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d10. 
Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. 

TAK 
 

10. 
8 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A w systemie „zlicowanym” z 
powierzchnią panelu w module 45x45mm,  białe (na 2 obwodach) na 
jedno stanowisko łóżkowe 

TAK   

11. 4 szt. gniazdo ekwipotencjalne  na jedno stanowisko łóżkowe TAK   

12. 
2 szt. otworowanie i przygotowanie  pod gniazdo instalacji przyzywowej  
na jedno stanowisko łóżkowe 

TAK   

13. 

Wyposażenie paneli przyłóżkowych na jednego pacjenta: 

• Oświetlenie ogólne LED ogólne 4400lm, 30W, Ra>80, 
temperatura barwowa 4000K, (do uzgodnienia: załączane 
włącznikiem na panelu lub włącznikiem przy drzwiach) 

• Oświetlenie LED, miejscowe 2200lm, 16W, Ra>80, 
temperatura barwowa 4000K, (załączane z manipulatora 
systemu przyzywowego) 

• Oświetlenie LED, nocne 300lm, 3W, Ra>80, temperatura 
barwowa 3000K (załączane z manipulatora systemu 
przyzywowego) 

• System przyzywa pielęgniarki 

TAK 
 

14. Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane 
wyposażenie i wymiary  

TAK 
 

15. Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim TAK 
 

16. Potwierdzenie zgłoszenia wyrobu do URPL  TAK 
 

17. Deklaracja zgodności wytwórcy TAK  
 

18. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego klasy IIb TAK 
 

Warunki gwarancji i serwisowania 

19. Okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące 
Tak, podać 

 

20. 
Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany 
sprzętu na nowy – 3 tego samego elementu 

Tak 
 

21. 
W cenie przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Tak 
 

22. 
Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w 
okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym 

Tak 
 

23. 
Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. 
oraz numerem fax) 

Tak, podać 
 

 
 



 
 

Panel nadłóżkowy trzystanowiskowy o dł. 500 cm -  1 sztuka 

Producent:  

Oferowany model:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji: fabrycznie nowy 
rok produkcji 2020r 

 

 

L.P. Opis parametrów wymaganych  Parametr wymagany 
Parametr 

oferowany 

1. 
Panel elektryczno–gazowy wykonany jako jednostka zasilania 
medycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone 
przez deklarację zgodności wytwórcy 

TAK 
 

2. 

Poziomy, lekki, czterokanałowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany 
charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką 
kompaktowej, modułowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami 
elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem. Panel elektryczno-
gazowy mocowany do ściany o opływowym kształcie bez ostrych 
krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów 
(np.: napoi, kładzenia prasy itp.)  

TAK 
 

3. 
Panel wykonany z profili aluminiowych z możliwością malowania 
proszkowego. Powierzchnia  odporna na środki dezynfekcyjne. Grubość 
ścianek profilu maksymalnie 2,0 mm. 

TAK 
 

4. 

Zintegrowane w panelu oświetlenie ogólne nie wystające poza obrys 
obudowy pokryte rastrem rozpraszającym przeziernym, w kształcie 
półokrągłym. Ze względów ergonomicznych i higienicznych nie 
dopuszcza się kloszy płaskich lub zagiętych inaczej jak półkoliście. 
Klosze wykonane z ryflowanego materiału odpornego na UV oraz 
odbłyśniki z polerowanego aluminium. Osłony oświetleniowe z 
poliwęglanu, z pryzmatyką podłużną. 

TAK 
 

5. 
Zintegrowany kanał oświetleniowy dolny i górny, pokryte rastrem 
rozpraszającym przeziernym, w kształcie półokrągłym. 

TAK 
 

6. 

Wymiary oprawy ze względów ergonomicznych wynoszą: szerokość 
(głębokość) mierzona od ściany do przodu oprawy 65 mm +/-
5mm,  wysokość nie większa niż 30cm, długość  dla jednego stanowiska 
około 160cm. 

TAK 
 

7. 

Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430 dla 
jednego pacjenta: 

• tlen O2 - 3 szt. 

• próżnia VAC  - 3 szt.  

• Powietrze AIR – 3 szt 

TAK 
 

8. 
Bloki gniazd gazowych tlenu O2 z rurką miedzianą do gazów 
medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d8.  
Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. 

TAK 
 

9. 
Bloki gniazd gazowych próżni VAC z rurką miedzianą do gazów 
medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d10. 
Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. 

TAK 
 

10. 
12 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A w systemie „zlicowanym” z 
powierzchnią panelu w module 45x45mm,  białe (na 2 obwodach) na 
jedno stanowisko łóżkowe 

TAK   

11. 6 szt. gniazdo ekwipotencjalne  na jedno stanowisko łóżkowe TAK   

12. 
3 szt. otworowanie i przygotowanie  pod gniazdo instalacji przyzywowej  
na jedno stanowisko łóżkowe 

TAK   

13. Wyposażenie paneli przyłóżkowych na jednego pacjenta: TAK 
 



 
 

• Oświetlenie ogólne LED ogólne 4400lm, 30W, Ra>80, 
temperatura barwowa 4000K, (do uzgodnienia: załączane 
włącznikiem na panelu lub włącznikiem przy drzwiach) 

• Oświetlenie LED, miejscowe 2200lm, 16W, Ra>80, 
temperatura barwowa 4000K, (załączane z manipulatora 
systemu przyzywowego) 

• Oświetlenie LED, nocne 300lm, 3W, Ra>80, temperatura 
barwowa 3000K (załączane z manipulatora systemu 
przyzywowego) 

• System przyzywa pielęgniarki 

14. Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane 
wyposażenie i wymiary  

TAK 
 

15. Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim TAK 
 

16. Potwierdzenie zgłoszenia wyrobu do URPL  TAK 
 

17. Deklaracja zgodności wytwórcy TAK  
 

18. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego klasy IIb  TAK 
 

Warunki gwarancji i serwisowania 

19. Okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące 
Tak, podać 

 

20. 
Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany 
sprzętu na nowy – 3 tego samego elementu 

Tak 
 

21. 
W cenie przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Tak 
 

22. 
Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w 
okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym 

Tak 
 

23. 
Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. 
oraz numerem fax) 

Tak, podać 
 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………. dnia …………………..     ……………………………………………. 

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 


