
Dodatek nr 5 do SIWZ wymagane parametry techniczne  
 
GRUPA – 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Respirator do terapii niewydolności oddechowej -  5 szt.  z wyposażeniem gotowy do 
użycia, fabrycznie nowy rok produkcji 2018, przeznaczony do wentylacji pacjentów na Oddziałach Intensywnej Terapii. 
Nazwa oferowanego aparatu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: …………………………………. 

Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 

 

Parametr 

wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 

(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  
Respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci. TAK    

2.  Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu 
min. 200 do 600 kPa 

TAK, podać    

3.  Zasilanie tlenem z centralnego źródła sprężonego gazu o 
ciśnieniu min. 200 do 600 kPa 

TAK, podać    

4.  Zasilanie z sieci AC 100- 230 VAC 50/60 Hz ±10% oraz 
awaryjne zasilanie z akumulatora do l godz. pracy. 

TAK, podać    

5.  Możliwość zainstalowania ekranu respiratora niezależnie od 
modułu pneumatycznego w odległości do 3m. 

TAK, podać    

6.  Respirator zamocowany na wózku z blokadą kół, uchwytem 
do nawilżacza, zamykaną szafką na osprzęt 

TAK, podać    

7.  Możliwość mocowania na półce lub kolumnie. Wysokość 
respiratora bez podstawy do 50 cm 

TAK, podać    

8.  Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku 
zasilania jednym z gazów 

TAK/NIE  
TAK - 2pkt 

NIE - 0pkt 
 

 
Tryby wentylacji i typy oddechów: 

9.  
Wymuszona (A/C, CMV, IPPV) TAK, podać    

10.  
Synchronizowana SIMV TAK, podać    

11.  
Spontaniczna (SPONT, CPAP) TAK, podać    

12.  
Na Dwóch Poziomach Ciśnienia TAK, podać    

13.  Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli 
oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych 
oddechowo: wg wzoru Mead’a 

TAK/NIE  
TAK - 2pkt 

NIE - 0pkt 
 

14.  
Kontrolowany ciśnieniem PCV TAK, podać    



15.  
Kontrolowany objętością VCV 

TAK, podać    

16.  
Kontrolowany ciśnieniem z gwarantowaną objętością PRVC 

TAK, podać    

17.  
Wentylacja nieinwazyjna NIV TAK, podać    

18.  
Wspomaganie oddechu ciśnieniem PS TAK, podać    

19.  
Wspomaganie oddechu objętością VS TAK, podać 

   

20.  
Wyzwalanie oddechów przepływowe TAK, podać    

21.  
Wyzwalanie oddechów ciśnieniowe TAK, podać 

   

22.  
Wdech ręczny wyzwalany osobnym przyciskiem TAK, podać    

23.  
Wentylacja bezdechu regulowana i automatyczna TAK, podać    

24.  
Westchnienia automatyczne 

TAK, podać    

25.  Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji 
nieinwazyjnej i inwazyjnej 

TAK/NIE  
TAK - 2pkt 

NIE - 0pkt 

 

26.  
Automatyczna kompensacja oporu rurki dotchawicznej TAK/NIE  

TAK - 2pkt 

NIE - 0pkt 

 

27.  Funkcja wspomagania odsysania  przez podanie wysokiego 
stężenia O2 przed i po odsysaniu z możliwością regulacji 
zawartości tlenu, automatycznego rozpoznawania odłączenia 
i podłączenia pacjenta z zatrzymaniem pracy respiratora 

TAK/NIE  
TAK - 2pkt 

NIE - 0pkt 

 

28.  
Funkcja wstrzymania na wdechu i wydechu TAK, podać    

29.  
Możliwość rozbudowy o  funkcje noworodkowe i tryb nCPAP TAK, podać    

30.  
Możliwość rozbudowy o terapię wysokoprzepływową tlenem TAK, podać    

 
Parametry regulowane 

31.  Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie płci 
i wzrostu pacjenta 

TAK, podać    

32.  
Częstość oddechów minimalny zakres od 5-120 odd/min TAK, podać    

33.  
Objętość wdechowa minimalny zakres od 20 do 2000 ml TAK, podać    



34.  
PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O TAK, podać    

35.  
Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% TAK, podać    

36.  
Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 TAK, podać    

37.  
Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 10 sek. TAK, podać    

38.  Czułość wyzwalania ciśnieniem minimalny zakres od 0,5 do 
12 cmH2O 

TAK, podać    

39.  Czułość wyzwalania przepływem minimalny zakres od 0,5 do 
15 l/min 

TAK, podać    

40.  Kontrolowane ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 
80cmH2O 

TAK, podać    

41.  Wspomagane ciśnienie wdechu minimalny zakres od 0 do 
80cm H2O 

TAK, podać    

42.  Wysokie ciśnienie w trybach /APRV lub BILEVEL lub BIPAP 
lub DuoPAP/ 
minimalny zakres od 0 do 50cm H2O 

TAK, podać    

43.  Czas wysokiego/niskiego ciśnienia w trybach  //APRV lub 
BILEVEL lub BIPAP lub DuoPAP/ 
 zakres min. 0,1-30 sekund 

TAK, podać    

44.  
Przedłużenie fazy wdechu min. 0-8 sekund TAK, podać    

45.  Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 
70% przepływu szczytowego wdechowego 

TAK, podać    

46.  Kształt krzywej przepływu min.: sinusoidalna, prostokątna, 
opadająca 50%, opadająca 100% 

TAK, podać    

 
Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji 

47.  
Kolorowy monitor o przekątnej min. 15”. TAK, podać  

15 cali – 0pkt 

Powyżej 15 cali – 2pkt 
 

48.  Obrazowanie w czasie rzeczywistym aktywności oddechowej 
pacjenta, podatności i oporów 

TAK, podać    

49.  Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji 
grafiki ekranu przez użytkownika 

TAK, podać    

50.  Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – 
proksymalny czujnik przepływu 

TAK, podać    

51.  Ciśnienie: szczytowe, średnie, minimalne, plateau, 
PEEP/CPAP, w przełyku 

TAK, podać    

52.  
Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy TAK, podać    



53.  Objętość pojedynczego wydechu, wdechu, wydechu 
spontanicznego 

TAK, podać    

54.  Wentylacja minutowa wydechowa, spontaniczna wentylacja 
minutowa 

TAK, podać    

55.  
Stosunek I:E TAK, podać    

56.  
Całkowita częstość oddechów TAK, podać    

57.  
Częstość oddechów spontanicznych TAK, podać    

58.  
% oddechów spontanicznych TAK, podać    

59.  
Czas wdechu / wydechu TAK, podać    

60.  
Stężenie O2 TAK, podać    

61.  
Podatność i oporność statyczna TAK, podać    

62.  
AutoPEEP TAK, podać    

63.  
Stała czasowa wydechu i wdechu TAK, podać    

64.  
Opory wydechowe i wdechowe TAK, podać    

65.  
PO.1 ciśnienia okluzji TAK, podać    

66.  
Wysiłek pacjenta TAK, podać    

67.  
Praca oddechowa pacjenta TAK, podać    

68.  
Wskaźnik dyszenia TAK, podać    

69.  Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, 
objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności 

TAK, podać    

70.  3 jednocześnie wyświetlane krzywe: objętość, ciśnienie, 
przepływ w funkcji czasu 

TAK, podać    

71.  
Trendy mierzonych parametrów min. 96 godzin TAK, podać    

72.  Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na 
monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy 

TAK, podać    

 
Alarmy 

73.  
Automatyczne i manualne ustawianie poziomu alarmów TAK, podać    



74.  
Hierarchia ważności alarmów trzystopniowa TAK, podać    

75.  
Regulowany poziom głośności alarmów   TAK, podać 

   

76.  
Niskiej/ Wysokiej wentylacji minutowej TAK, podać    

77.  
Niskiego/ Wysokiego ciśnienia TAK, podać    

78.  
Niskiej/ Wysokiej objętości wydychanej 

TAK, podać    

79.  
Niskiej/ Wysokiej częstości oddechów TAK, podać    

80.  
Bezdechu TAK, podać    

81.  
Stężenia O2 TAK, podać    

82.  
% przecieku TAK, podać    

83.  
Czujnika przepływu TAK, podać    

84.  
Rozłączenia układu pacjenta TAK, podać    

85.  
Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta TAK, podać    

86.  
Zaniku zasilania sieciowego TAK, podać    

87.  
Zaniku zasilania powietrzem TAK, podać    

88.  
Zaniku zasilania O2 TAK, podać    

 
Wyposażenie  

   

89.  Integralny nebulizator pneumatyczny regulowany z poziomu 
monitora 

TAK, podać    

90.  Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi, do 
sterylizacji w autoklawie w temperaturz 134stC – 10 lub 
15min, 121stC 20min 

TAK, podać 
   

91.  
Wielorazowy czujnik przepływu do sterylizacji w autoklawie. TAK, podać    

92.  
Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów TAK, podać    

93.  Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora 
 

TAK, podać    



94.  Pomiar ciśnienia w przełyku, obliczanie ciśnienia 
przezpłucnego                                                   

TAK/NIE  
TAK - 2pkt 

NIE - 0pkt 
 

95.  Możliwość rozbudowy o narzędzie kreślenia pętli statycznej - 
ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim 
przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru 
przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia 
dolnego i górnego pkt. przegięcia krzywej 

TAK/NIE  
TAK - 2pkt 

NIE - 0pkt 

 

96.  Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji z monitorowaniem 
na ekranie 

TAK, podać    

97.  Możliwość rozbudowy o pomiar poziomu CO2  wyświetlany 
na ekranie respiratora (kapnometria w strumieniu głównym) 

TAK, podać    

98.  Pamięć zdarzeń i alarmów wyświetlana na monitorze 
respiratora min. 1000 zdarzeń 

TAK, podać    

99.  Możliwość instalacji nowej wersji oprogramowania 
 
 

TAK, podać 
   

100.  Możliwość rozłączenia ekranu oraz modułu pneumatycznego. 
Wykonawca na wniosek Zamawiającego bezkosztowo 
zainstaluje respiratory na kolumnach lub mostach 
medycznych w wyremontowanych pomieszczenia nowego 
Oddziału Intensywej Terapii 

TAK/NIE  
TAK - 2pkt 

NIE - 0pkt 

 

101.  Układ oddechowy jednorazowy kompletny zestaw startowy 
min. 10 szt. 

TAK, podać    

102.  
Ramię podtrzymujące układ oddechowy TAK, podać    

103.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w 
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni 
robocze 

TAK, podać 
   

104.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o 
zbliżonych parametrach i funkcjonalności 

TAK, podać 
   

105.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. 
jedno 

TAK, podać 
 

 

  

106.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK, podać 
   

107.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK, podać 
   

108.  Serwisant kontakt 
TAK, podać    



109.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 

okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 

przewidzianą przez producenta 

TAK / NIE 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 
każdy miesiąc dodatkowo 

 

110.  Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez 
okres 10 lat 

 
   

Suma przyznanych punktów  

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli na wezwanie. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  

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

Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
GRUPA – 1 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Respirator stacjonarny 1 szt. z możliwością wykorzystania jako transportowy z 
wyposażeniem gotowy do użycia, fabrycznie nowy rok produkcji 2018. 
Nazwa oferowanego aparatu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1 Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej do terapii 
niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do 
stosowania w warunkach intensywnej terapii. Odłączenie 
respiratora od podstawy jezdnej bez użycia narzędzi 

TAK / NIE 

 Respirator stacjonarny 
– 0pkt 

Respirator stacjonarny 
z możliwością 
wykorzystania jako 
transportowy – 2pkt 

 

ZASILANIE RESPIRATORA 

3 Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, 
minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar 

TAK 
   

4 Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora min. 100 
minut 

TAK 
podać 

 Zasilanie ze 
zintegrowanego 

akumulatora 100 minut 
– 0pkt 

Zasilanie ze 
zintegrowanego 

akumulatora 180 minut 
– 2pkt 

 

5 Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez 
elektrycznego zasilania zewnętrznego 

TAK 
   

6 Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz  TAK    



TRYBY WENTYLACJI 

7 Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV TAK    

8 Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa 
SIMV 

TAK    

9 Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ ciągłe dodatnie 
ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP 

TAK    

10 Wentylacja nieinwazyjna NIV TAK    

11 Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów 
oddechowych 

TAK    

12 Wdech manualny TAK    

13 Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: 
BIPAP, Bilevel  

TAK    

14 Oddech kontrolowany objętością VCV TAK    

15 Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV TAK    

16 Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu 
PRVC 

TAK    

17 CMV/ Assist TAK    

18 V-SIMV, P-SIMV TAK    

19 CPAP/PSV TAK    

20 Oddech spontaniczny TAK    

21 Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem 
bezdechu  

TAK    

22 Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania 
odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z 
dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora 

TAK    

23 Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i 
tracheostomijnej 

TAK    

PARAMETRY REGULOWANE 

24 Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 30 – 1800 
ml 

TAK    

25 Częstość oddechów  
minimalny zakres 1–100 odd./min 

TAK    

26 Czas wdechu minimalny zakres  
0,2 – 10 s 

TAK    



27 I:E min. 4:1 – 9:1 TAK  I:E min. 4:1 – 9:1 – 0pkt 
I:E  powyżej 4:1 – 9:1 – 

2pkt 

 

28 Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu 
lub stosunku wdechu do wydechu 

TAK    

29 Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie 
w zakresie 21 – 100% 

TAK    

30 PEEP minimalny zakres  1 – 45 cmH2O TAK    

31 Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres  0 – 70 
cmH2O 

TAK    

32 Ciśnienie wdechowe Pinsp  minimalny zakres 5 – 80 cmH2O TAK    

33 Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, 
SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O 

TAK    

34 Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, 
SPAP, APRV 0-30 cmH2O 

TAK    

35 Czas wysokiego poziomu ciśnienia: 0,2 do 25 sekund TAK    

36 Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, 
DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 
30 sekund 

TAK    

37 Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s TAK    

38 Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta  
minimalny zakres  0,5 – 15 l/min 

TAK    

39 Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 
minimalny zakres  -0,5 – -10 cmH2O 

TAK    

40 Procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie 
PSV minimalny zakres 10 – 70 [%] 

TAK    

MONITOR GRAFICZNY 

41 Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej minimum 12 cali. TAK 
podać 

 12 cali – 0pkt 
Powyżej 12 cali – 2pkt 

 

42 Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do 
respiratora 

TAK    

43 Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych 
parametrów monitorowanych i nastawianych z  min. 72 godzin 

TAK    

44 Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów 
dynamicznych  i pętli oddechowej 

TAK    

45 Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji 
czasu – co najmniej trzy krzywe jednocześnie na ekranie 

TAK    



46 Graficzna prezentacja minimum dwóch pętli TAK    

47 Funkcja „zawieszenia”  (Standby) TAK    

POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI 

48 Integralny pomiar stężenia tlenu  TAK    

49 Całkowita częstość oddychania plus częstość oddechów 
obowiązkowych i spontanicznych  

TAK    

50 Wydechowa objętość pojedynczego oddechu TAK    

51 Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego TAK    

52 Objętość całkowitej wentylacji minutowej  TAK    

53 Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej  TAK    

54 Minutowa objętość przecieku TAK    

55 Ciśnienie szczytowe TAK    

56 Średnie ciśnienie w układzie oddechowym TAK    

57 Ciśnienie PEEP/CPAP TAK    

58 Ciśnienie plateau TAK    

59 I:E TAK    

60 Pomiar oporów wdechowych i wydechowych TAK    

61 Pomiar podatności statycznej i dynamicznej TAK    

62 Pomiar objętości gazu pozostałego w płucach wytwarzana 
przez wewnętrzny PEEP 

TAK    

63 Pomiar P0.1 ciśnienia okluzji TAK    

64 Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, 
negatywnej siły wdechowej. 

TAK    

65 Pomiar pracy oddechowej WOB TAK    

66 Pomiar wskaźnika RSBI TAK    

ALARMY 



67 Hierarchia alarmów w zależności od ważności TAK    

68 Zaniku zasilania sieciowego TAK    

69 Braku zasilania w tlen i powietrze TAK    

70 Wysokiej i niskiej całkowitej objętości minutowej TAK    

71 Wysokiego ciśnienia  w układzie oddechowym TAK    

72 Niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu oddechowego TAK    

73 Wysokiej częstości oddechowej TAK    

74 Wysokiej i niskiej objętości oddechowej TAK    

75 Niskiej ilości oddechów lub bezdechu TAK    

76 Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 1000 zdarzeń TAK    

INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE 

77 Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg TAK     

78 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów 
wentylacji 

TAK 
Opisać 

 
  

79 W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji możliwość 
łatwego powrotu do poprzednich nastawień 

TAK 
 

  

80 Pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie 
respiratora 

TAK 
 

  

81 Zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na 
ekranie respiratora, czujnik w zestawie 

TAK 
  

  

82 Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na 
podstawie wagi pacjenta IBW 

TAK 
 

  

83 Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność 
układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na 
żądanie użytkownika 

TAK 
 

  

84 Sterylizowalna w autoklawie (parą wodną) zastawka 
wydechowa i wdechowa respiratora (w warunkach 134 stopni) 

TAK 
opisać 

 
  

85 Wewnętrzny nebulizator. TAK    

POZOSTAŁE 

86 Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego 
pacjenta 

TAK    

87 Płuco testowe z możliwością sterylizacji TAK    



88 Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej TAK    

89 Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

90 W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK    

91 Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

92 Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK    

93 Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

94 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

95 Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK    

96 Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego 
użytku – 5 szt. 

TAK    

97 Serwisant kontakt PODAĆ    

98 Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt 

z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 

3. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
4. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  

 
................................................................ 
Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
GRUPA – 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  System monitorowania pacjenta (centrala monitorująca + 6 monitorów pacjenta z 
modułami transportowymi) z wyposażeniem gotowy do użycia, fabrycznie nowy rok produkcji 2018. 
Nazwa oferowanego aparatu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: …………………………………. 

 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 



1.  Kardiomonitor z wymiennymi modułami, zasilany z sieci 230 
VAC oraz z wbudowanego akumulatora zasilanie przez 
minimum 120 min. Chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora. 

TAK, podać 
   

2.  Komunikacja moduły – jednostka centralna poprzez złącze 
podczerwieni. 

TAK, podać 
   

3.  Pojedynczy, kolorowy ekran LCD TFT wbudowany w 
kardiomonitor o przekątnej minimum 17” 

TAK, podać 
 17 cali – 0pkt 

Powyżej 17 cali – 2pkt 
 

4.  Trendy minimum 96 h (graficzne i tabelaryczne) . 
TAK, podać 

   

5.  Obsługa przez ekran dotykowy przyciski funkcyjne lub 
pokrętło, oprogramowanie w języku polskim. 

TAK, podać 
   

6.  Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz 
funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na 
podstawie bieżących wartości parametrów. 

TAK, podać 
   

7.  Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie 
rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 
godziny. 

TAK, podać 
   

8.  Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych 
(krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). 

TAK, podać    

9.  Możliwość współpracy z centralą monitorującą poprzez sieć 
ETHERNET – złącze RJ-45 lub w sieci bezprzewodowej. 

TAK, podać 
   

10.  Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie 
monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym 
odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania 
monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania 

TAK, podać 

   

11.  Funkcja wydruku na standardowej drukarce laserowej 
podłączonej bezpośrednio do monitora pacjenta bez 
pośrednictwa centrali 

TAK, podać 
   

12.  Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca, w przypadku 
podłączenia urządzenia do centrali, na ukrycie danych przed 
pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym                 

TAK, podać 
   

13.  Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania na ekranie 
stopera 

TAK, podać 
   

14.  Monitor wyposażony w złącza: 
- do podłączenia ekranu kopiującego (dostępne standardy 
VGA i DVI-I), 
- gniazda USB do: 
 * podłączenia klawiatury lub myszki komputerowej, 
 * podłączenia zewnętrznej pamięci do kopiowania i 
przenoszenia konfiguracji monitora, 
 * zapamiętywania danych pacjenta, 
- wyjście sygnału synchronizacji defibrylacji. 

TAK, podać 

   



15.  Monitor transportowy z ekranem min. 5” podglądem 
monitorowanych parametrów min. (EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 
2IPC) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie 
modułem (modułami) pomiarowym (pomiarowymi) monitora 
pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki 
głównej. Zasilanie akumulatorowe min. 5 godzin. 

TAK, podać 

 

5 godz – 0pkt 
Powyżej 5 godz – 2pkt 

 

16.  Pomiar EKG/ST/Arytm/Resp – na każdym stanowisku. 
- monitorowanie z kabla min.  3 lub 5 żyłowego, 
- zakres częstości akcji serca: minimum 30-300 bpm, 
- obserwacja minimum 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z 
kabla 5-żyłowego, 
- analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii 
zaburzeń rytmu, 
- analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 
mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie, 
- prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych 
odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi  odcinkami lub 
w formie wykresów kołowych, 
- respiracja metodą impedancyjną, 
- wyposażenie do kardiomonitora: kabel EKG 5-żyłowy – 1 
szt. 

TAK, podać    

17.  Pomiar SpO2-  na każdym stanowisku. 
- prezentacja krzywej pletyzmograficznej, 
- wyświetlanie wartości saturacji, 
- wyświetlanie wartości tętna obwodowego, 
- wyświetlanie wartości indeksu perfuzji, 
- funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i 
nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w 
momencie pompowania mankietu na kończynie na której 
założony jest czujnik, 
- wyposażenie do kardiomonitora: przedłużacz wraz z 
czujnikiem typu klips na palec. 

TAK, podać    

18.  Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną – na 
każdym stanowisku. 
- zakres min. 15-270 mmHg, 
- pomiar automatyczny w minimalnym zakresie od 1 do 240 
min, 
- pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie , 
- wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, średniego, 
rozkurczowego, 
- funkcja stazy, 
- wyposażenie do kardiomonitora: wielorazowy mankiet 
ciśnienia dla dorosłych wr 

TAK, podać 

   



19.  Pomiar temperatury -  na każdym stanowisku. 
- pomiar temperatury w jednym lub dwóch kanałach 
- wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi 
- wyposażenie do kardiomonitora: czujnik temperatury dla 
dorosłych: powierzchniowy i centralny 

TAK, podać 

   

20.  Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia na każdym stanowisku, dwa 
tory pomiarowe. W komplecie z monitorem dwa przewody 
interfejsowe do przetworników ciśnienia, płytka do mocowania 
przetworników z uchwytem do mocowania na statywie. 
Startowy zestaw jednorazowy 

 

   

21.  Pomiar CO2 na każdym stanowisku . 
TAK, podać 

   

22.  Pomiar ciśnienia śródczaszkowego  na min. jednym 
stanowisku. Oliczanie i wyświetlanie wartości CPP 

TAK, podać 
   

23.  Możliwość rozbudowy monitora pacjenta o moduł 
pomiarowy rzutu minutowego serca metodą termodylucji 
„Swan Ganz” 

TAK, podać 
   

24.  Możliwość rozbudowy monitora pacjenta o moduł 
pomiarowy rzutu minutowego serca metodą ICG 

TAK, podać 
   

25.  Możliwość rozbudowy monitora pacjenta o moduł 
pomiarowy saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2) 

TAK, podać    

26.  Możliwość rozbudowy monitora o moduł połączeniowy z   
respiratorami światowych firm min.  Draeger,  Mindray, 
Hamilton. 

TAK / NIE. 
 TAK – 2 pkt. 

NIE – 0 pkt 

 

27.  Możliwość rozbudowy systemu o moduł EEG TAK, podać    

28.  Możliwość rozbudowy o pomiar NMT 
TAK, podać    

29.  Możliwość rozbudowy o pomiar BIS 
TAK, podać    

30.  Możliwość rozbudowy o moduł gazów anestetycznych 
TAK, podać 

   

31.  Monitor przystosowany do eksportu danych do 
standardowego komputera osobistego niepełniącego 
jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu 
kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na 
PC) 

TAK, podać 

   

 CENTRALA MONITORUJĄCA – 1 kpl. 

32.  Kolorowy ekran  LCD TFT o przekątnej co najmniej 21 cali 
TAK, podać  21 cali – 0pkt 

Powyżej 21 cali – 2pkt 
 

33.  Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z 
monitorów przyłóżkowych. 

TAK, podać    



34.  Centrala sprzętowo i programowo przystosowana do 
nadzorowania co najmniej 10 monitorów przyłóżkowych. 

TAK, podać    

35.  Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z 
poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. 

TAK, podać    

36.  Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w 
monitorach. 

TAK, podać 
   

37.  Podtrzymywanie zasilania elektrycznego stanowiska 
monitorowania centralnego (UPS) min 0.5 godz. 

TAK, podać    

38.  Funkcja „holterowska" przynajmniej 48 godzin pamięci 
ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów 
falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z możliwością 
wglądów w dowolny fragment tego zapisu. 

TAK, podać 

   

39.  Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych 
zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych 
dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba 
zdarzeń : 50 pacjentów 

TAK, podać 

   

40.  W komplecie drukarka laserowa podłączona do systemu. TAK, podać    

41.  Możliwość rozbudowy systemu o telemetryczne 
monitorowanie pacjentów (odbiornik sygnałów dołączony do 
centrali i nadajniki noszone przez pacjentów) 

TAK, podać 
   

42.  W cenie montaż monitora referencyjnego służącego do 
podglądu zapisów centrali – montaż w miejscu wskazanym 
przez Użytkownika 

TAK, podać 
   

43.  Możliwość śledzenia monitorów transportowych 
(zainstalowanych na OIT  i innych oddziałach) w czasie 
transportu po szpitalu pacjentów – śledzenie za pomocą sieci 
internetowej 

TAK / NIE. 

 TAK – 2 pkt. 

NIE – 0 pkt 
 

44.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK   
 

45.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK   
 

46.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK   
 

47.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK   
 

48.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK   
 

49.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK   
 

50.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK   
 



51.  Serwisant kontakt 
PODAĆ 

  
 

52.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 
................................................................ 
Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

GRUPA – 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Monitor hemodynamiczny służący do nieinwazyjnych pomiarów rzutu serca -  2 szt. z 
wyposażeniem gotowe do użycia, fabrycznie nowe rok produkcji 2018. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Monitor hemodynamiczny służący do nieinwazyjnych 
pomiarów rzutu serca metodą kardiografii impendancyjnej 

TAK, podać    

2.  Szybki start - pełna gotowość do pracy nie później niż 10 s od 
włączenia monitora. 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

3.  Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez 
wentylator 

TAK, podać    

4.  Niski koszt badania rzutu serca - wykorzystanie typowych 
elektrod EKG 

TAK, podać    

5.  Czytelny, kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 10" TAK, podać    

6.  Historia pomiarów co najmniej z ostatnich 48 godzin, z 
zapisem wszystkich mierzonych parametrów nie rzadziej niż 
co 15 s. 

TAK, podać 
   

7.  Równoczesna prezentacja min. 2 krzywych (EKG, krzywa 
impedancji) oraz min. 10 parametrów hemodynamicznych 

TAK, podać    

8.  Obraz konfigurowany przez użytkownika - możliwość 
wygaszenia mniej istotnych parametrów 

TAK, podać    

9.  Możliwość wprowadzania wagi i wzrostu pacjenta, 
niezbędnych do obliczania parametrów indeksowanych 

TAK, podać    

10.  Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi TAK, podać    

11.  Możliwość wykorzystania urządzenia jako prostego monitora 
parametrów życiowych (EKG, pomiar saturacji, pomiar 
ciśnienia 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 



12.  Możliwość rozbudowy monitora o dwukanałowy pomiar 
temperatury, dwukanałowy inwazyjny pomiar ciśnienia, tor 
kapnografii 

TAK, podać 
   

13.  Możliwość ciągłego, wielogodzinnego monitorowania 
parametrów hemodynamicznych 

TAK, podać    

14.  Prezentacja fali impedancji oraz szereg parametrów 
hemodynamicznych min.: 
- rzut serca 
- wskaźnik rzutu serca 
- objętość wyrzutowa 
- wskaźnik objętości wyrzutowej 
-  opór naczyń obwodowych 
inne 

TAK, podać 

   

15.  Interpretacja na podstawie ukazywanego na  ekranie 
dwuwymiarowego wykresu równowagi hemodynamicznej - 
„krzyż hemodynamiczny” 

TAK, podać 
   

16.  Monitor z wyposażeniem umożliwiającym pracę bez 
dodatkowych zakupów: 
- kabel EKG pacjenta trój- lub pięcioelektrodowy, wg życzeń 
nabywcy 
- czujnik oksymetryczny - klips na palec - 1 szt., 
- mankiety do pomiaru ciśnienia - 3 szt., rozmiary wg życzeń 
nabywcy 
- kabel toru rzutu serca, żel ścierny, elektrody - 1 opakowanie 
- akcesoriów umożliwiających zarządzanie bazami pacjentów i 
zapisów, oraz przeglądanie i wydruk zapisów i raportów, np. 
port USB + pen-drive do archiwizacji wyników pomiarów, 
programowanie ICARD Archiwizator (dla systemu Windows) 

TAK, podać 

   

17.  Serwis pogwarancyjny (odpłatny) i dostawy części 
zamiennych do 5 dni przez 8 lat 
od daty zakupu. 

TAK, podać 
   

18.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

19.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK    

20.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

21.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK    

22.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

23.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    



24.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK    

25.  Serwisant kontakt PODAĆ    

26.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 
................................................................ 
Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
GRUPA – 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Aparat/monitor do pomiarów Dopplera / hemodynamicznych – 1 szt. z wyposażeniem 
gotowy do użycia, fabrycznie nowe rok produkcji 2018. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej, 
szerokopasmowy układ formowania wiązki ultrasonograficznej 
z sondą do wykonywania echokardiografii pacjentom w OAiIT 

TAK, podać 
   

2.  Aparat stacjonarny, mobilny, o jedno modułowej konstrukcji na 
czterech skrętnych kołach z możliwością blokady skrętu i 
ustawieniem do jazdy na wprost 

TAK, podać 
   

3.  Zakres stosowanych częstotliwość pracy min. 2 - 12MHz 
(określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z 
aparatem) 

TAK, podać 
   

4.  
Liczba niezależnych przetwarzanych kanałów min. 20 000 TAK, podać 

   

5.  
Dynamika systemu min.170 dB TAK, podać 

   

6.  
Maksymalna dopuszczalna waga aparatu max.70 kg TAK, podać   

 

7.  Minimum 3 niezależne gniazda głowic obrazowych 
przełączanych elektronicznie 

TAK, podać 
   

8.  Monitor LCD o przekątnej min. 17 cali i rozdzielczości min. 
1280 x 1024, zapewniający szeroki kąt widzenia z 
kompensacją światła z otoczenia 

TAK, podać 
   



9.  Możliwość obrotu i pochylenia monitora względem pulpitu 
operatora, monitor na ruchomym przegubowym ramieniu z 
możliwością jego regulacji (góra/dół , lewo/prawo, pochył) 

TAK, podać 
   

10.  Pulpit – wodoodporny ceramiczny lub szklany, panel 
operatora jako jednolity element na sensorach dotykowych, 
odporny na zalanie i zabrudzenia ustrojowe, nadający się do 
dezynfekcji środkami w postaci płynnej w tym również 
preparatami na bazie alkoholu izopropylowego . 

TAK, podać 

   

11.  Regulacja wysokości pulpitu sterowania w zakresie góra/dół 
min. 20 cm 

TAK, podać 
   

12.  
Wysuwana klawiatura do wprowadzenia danych pacjenta TAK, podać 

   

13.  Wbudowane akumulatory. Czas pracy aparatu przy zasilaniu z 
wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z 
prądu minimum 2 godziny 

TAK, podać 
   

14.  
Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat TAK, podać 

   

15.  Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na 
wbudowanym dysku twardym o pojemności min. 320GB z 
możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne 
DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz 
DICOM. 

TAK, podać 

   

16.  Minimum 3 aktywne porty USB do archiwizacji obrazów 
statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu 
Flash, Pendrive. 

TAK, podać 
   

17.  Wejście kabla EKG z 3 odprowadzeniami do monitorowania 
parametrów życiowych pacjenta 

TAK, podać 
   

18.  
Zasilanie 220-240 V 50Hz TAK, podać 

   

19.  Głębokość penetracji/obrazowania 2D  w minimalnym 
wymaganym zakresie od 1 do 30cm 

TAK, podać 
   

20.  Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie 2D (B-mode) min. 
770 obrazów/sekundę. 

TAK, podać 
   

21.  Minimalnie pięciokrotne powiększanie bez straty 
rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym (tzw. zoom) 

TAK, podać 
   

22.  Dostępne obrazowanie harmoniczne i obrazowanie z inwersją 
fazy 

TAK, podać 
   

23.  Maksymalna liczba klatek (obrazów) przechowywana 
jednorazowo w pamięci dynamicznej  w trybie B-mode oraz 
kolor Doppler min. 1000 obrazów. 

TAK, podać 
   

24.  Możliwość minimalnej trzy strefowej regulacji wzmocnienia 
poprzecznego wiązki TGC. 

TAK, podać 
   

25.  Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 
2D (B-mode) dla wszystkich oferowanych głowic 

TAK, podać 
   



26.  Możliwość podziału obrazu na dwa i jednoczesne 
wyświetlanie obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B, 
B+B/CD 

TAK, podać 
   

27.  Możliwość porównania na ekranie obrazów z archiwum z 
obrazami w czasie rzeczywistym 

TAK, podać 
   

28.  Funkcja redukująca szumy adaptacyjne i artefakty w 
obrazowaniu 2D (np.SRI) 

TAK, podać 
   

29.  Tryb wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki 
ultradźwiękowej z głowic w pełni 
elektronicznych, z min 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi 
obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie 
obrazowania harmonicznego 

TAK, podać 

   

30.  Linia środkowa dostępna na głowicy oraz na ekranie w trybie 
2D zapewniająca wizualizację toru prowadzenia igły w 
nawigacji poza płaszczyzną obrazowania. 

TAK, podać 
   

31.  Dostępna siatka na obrazie w trybie 2D pozwalająca ocenić 
wielkość i odległość do struktury w zabiegach wymagających 
wprowadzenia igły 

TAK, podać 
   

32.  Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania 
poprawiające wizualizację igły prowadzonej w płaszczyźnie 

TAK, podać 
   

33.  Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode 
(ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji 
wzmocnienia głębokościowego TGC), niewymagająca od 
użytkownika ręcznego uruchamiania. 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

34.  Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B-mode przy 
pomocy jednego przycisku (m.in. ustawienie jasności, 
kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia 
głębokościowego) 

TAK, podać 

   

35.  Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie Dopplera PW ( 
m.in. dopasowanie linii bazowej i PRF/skali oraz wzmocnienia 
spektrum) dostępna na wszystkich głowicach 

TAK, podać 
   

36.  Oprogramowanie oraz aktywne złącze do eksportu danych i 
transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 / 
kompatybilność z posiadanym aparatem USG w zakresie 
eksportu danych w standardzie DICOM 3.0/ 

TAK, podać 

   

37.  Oprogramowanie do badań: 
badania echokardiograficzne, badania naczyniowe, badania 
brzuszne, badania płuc, badania w traumatologii, 
oprogramowanie do dostępu do naczyń, 

TAK, podać 

   



38.  Tryby pracy: 
B-mode (2D) 
Doppler Kolorowy (CD) 
Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler z detekcją 
kierunku przepływu (CPA) 
Spektralny Doppler Pulsacyjny  (PW) z wysoką 
częstotliwością przetwarzania HPRF 
M-mode, Kolor M-mode, anatomiczny M-Mode 
Tryb Duplex (2D + PW /CD/CPA ) 
Tryb Triplex (2D+CD/CPA +PW) 

TAK, podać 

   

39.  
Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej TAK, podać 

   

40.  
Obrazowanie trapezoidalne TAK, podać 

   

41.  Maksymalna mierzona prędkość przepływu kolorowego 
Dopplera (CD) min. 450 cm/s 

TAK, podać 
   

42.  Regulacja uchylności bramki kolorowego Dopplera w sposób 
płynny w minimalnym zakresie od -15° do  +15° 

TAK, podać 
   

43.  Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie kolorowego 
Dopplera („frame rate”) min. 100 obrazów/sekundę. 

TAK, podać 
   

44.  Maksymalna mierzona prędkość przepływu Dopplera PW przy 
zerowej korekcji kąta min. 700 cm/s 

TAK, podać 
   

45.  Szerokość regulacji bramki Dopplera PW w minimalnym 
zakresie 1 - 24 mm 

TAK, podać 
   

46.  Zakres prędkości dla Dopplera CW przy zerowej korekcji kąta 
bramki min. 18 m/s 

TAK, podać 
   

47.  Prostopadłe ustawienie linii trybu M-mode do badanych 
struktur anatomicznych 

TAK, podać 
   

48.  Obrazowanie w trybie Kolorowego i Spektralnego Dopplera 
Tkankowego 

TAK, podać 
   

49.  
Głowice: TAK, podać 

   

50.  Szerokopasmowa  elektroniczna  głowica konweksowa ze 
zmienną częstotliwością pracy 

TAK, podać 
   

51.  Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 
MHz do 7.0 MHz (+/- 1MHz) 

TAK, podać 
   

52.  
Liczba elementów w głowicy min.128 TAK, podać 

   

53.  
Kąt pola penetracji głowicy min. 70 stopni TAK, podać 

   

54.  Obrazowanie w II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, PW 
Doppler, Power (Angio) Doppler 

TAK, podać 
   

55.  Szerokopasmowa elektroniczna głowica liniowa ze 
zmienną częstotliwością pracy 

TAK, podać 
   



56.  Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 3.0 
MHz do 12.0 MHz (+/- 1MHz) 

TAK, podać 
   

57.  
Liczba elementów w głowicy min. 128 TAK, podać 

   

58.  
Szerokość czoła głowicy max 40 mm. TAK, podać 

   

59.  Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor 
Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler 

TAK, podać 
   

60.  Szerokopasmowa elektroniczna głowica sektorowa ze 
zmienną częstotliwością pracy 

TAK, podać 
   

61.  Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 
MHz do 5.0 MHz (+/- 1MHz) 

TAK, podać 
   

62.  Liczba elementów w głowicy min. 80 
TAK, podać 

   

63.  Kąt pola penetracji głowicy min. 90 stopni 
TAK, podać 

   

64.  Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor 
Doppler, PW Doppler, CW Doppler, TDI 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

65.  Pomiary i pakiety obliczeniowe /raporty 
TAK, podać 

   

66.  Pomiar odległości w trybie 2D min. 6 par kursorów 
pomiarowych na jednym obrazie 

TAK, podać 
   

67.  Pomiar obwodu lub powierzchni metodą elipsy, obrysu linią 
ciągłą lub przerywaną w trybie 2D 

TAK, podać 
   

68.  Ręczny pomiar odległości w trybie Dopplera (wyznaczenie 
czasu i prędkości) 

TAK, podać 
   

69.  Możliwość archiwizacji sekwencji obrazów ruchomych i 
statycznych na dysku twardym aparatu 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

70.  Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera PW 
(automatyczne obrysowanie i wyznaczanie widma 
dopplerowskiego wraz z analizą parametrów min. PI, RI, S, D) 
w czasie rzeczywistym i na zatrzymanym obrazie 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

71.  Możliwość archiwizacji raportów z przeprowadzonego 
badania na dysku twardym aparatu, możliwość dołączenia 
obrazów  do raportu 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

72.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

73.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK    

74.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

75.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK    



76.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

77.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

78.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK    

79.  Serwisant kontakt 
PODAĆ 

   

80.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 
................................................................ 
Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

GRUPA – 3 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem 
zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn – 5 szt. z wyposażeniem gotowe do użycia, fabrycznie nowe rok produkcji 2018. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

 
Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn i terpii płucnej  – 3 szt. 

81.  Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii, z ruchomymi 
segmentami oparcia pleców, ud i podudzi. 

TAK, podać 
   

82.  Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej 
proszkowo, leże podparte w min. 4 pkt. stabilne. 

TAK, podać    

83.  Podstawa jezdna zabudowana pokrywą z tworzywa 
sztucznego. 

TAK, podać 
   

84.  Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów 
łóżka z tworzywa sztucznego łatwego do mycia i dezynfekcji, 
bez widocznych elementów metalowych. 

TAK, podać 
   

85.  Rama łóżka zaopatrzona w odbojniki w 4 narożach łóżka 
działające także w  pionie od strony  głowy pacjenta 

TAK, podać 
   



86.  Łóżko wyposażone w pozycjonery przewodów kroplówek, 
tlenu etc. 

TAK, podać 
   

87.  Łóżko wyposażone w pozycjonery bioder pacjenta do 
właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża. 
Pozycjonery stanowią integralną część barierek. 

TAK, podać 
   

88.  
Szczyty łóżka zdejmowane jednym ruchem TAK, podać 

   

89.  
Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 280 kg TAK, podać  

 TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

90.  
Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz TAK, podać 

   

91.  Długość zewnętrzna łóżka bez przedłużenia leża max. 225 
cm 

TAK, podać 
   

92.  
Długość zewnętrzna łóżka z przedłużeniem leża max 250 cm TAK, podać 

   

93.  Podstawa łóżka jezdna z centralną blokadą kół jazdy na 
wprost i wokół własnej osi. Łóżko wyposażone w alarm nie 
zaciągniętego hamulca centralnego 

TAK, podać 
   

94.  Centralny system blokowania wszystkich 4 kół jezdnych i 
sterowania kierunkiem jazdy obsługiwany z obu stron łóżka 
pojedynczą dźwignią nożną 

TAK, podać 
   

95.  Łóżko posiada elektryczny system wspomagający sterowanie 
uruchamiany lub zwalniany z pozycji pedału 
sterowania/hamowania 

TAK, podać    

96.  Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej 
płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 44 cm 

TAK, podać    

97.  Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej 
płaszczyzny segmentów leża bez materaca  min. 88 cm 

TAK, podać 
   

98.  Łóżko wyposażone w pojedyncze antystatyczne bez 
widocznej osi obrotu łatwe do dezynfekcji koła o średnicy 

TAK, podać 
   

99.  Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z 
segmentami leża, składane niezależnie, zapewniające 
ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wyposażone w 
wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz 
kata nachylenia ramy łóżka. 

TAK, podać 

   

100.  
Wysokość barierek bez materaca TAK, podać 

   

101.  Barierki wyposażone w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia 
segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta 
nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki 
widoczne niezależnie od pozycji barierek. 

TAK, podać 

   

102.  Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie 
przy użyciu jednej ręki. 

TAK, podać 
   



103.  Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia 
kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga 
oraz regulacja długości segmentu nożnego. 

TAK, podać 
   

104.  Regulacja segmentu oparcia pleców  w zakresie min. 0 – 75 
stopni 

TAK, podać 
   

105.  
Funkcja autokonturu segmentu uda    

TAK, podać    

106.  Regulacja segmentu ud (zgięcia kolanowego) w zakresie min. 
0 – 30 stopni 

TAK, podać    

107.  Pozycja Trendelenburg regulowana w zakresie min. 0 – 13 
stopni 

TAK, podać 
   

108.  Pozycja antyTrendelenburg regulowana w zakresie min. 0 – 
18 stopni 

TAK, podać 
   

109.  
Pozycja szokowa Trendelenburga  min. 0 – 13 stopni TAK, podać 

   

110.  
Maksymalny przechył leża do pionizacji  min. 0 - 18 stopni TAK, podać 

   

111.  Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR i pozycji ratunkowej 
Trendelenburga dostępna z dźwigni nożnej ( bez konieczności 
użycia rąk) 

TAK, podać 
   

112.  Pedał nożny wykorzystywany do podnoszenia i opuszczania 
łóżka. Łóżko po obu stronach wyposażone w system 
wykrywania przeszkody podczas opuszczania. 

TAK, podać 
   

113.  Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR realizowana niezależnie 
od ustawień poszczególnych segmentów, uzyskiwana po 
jednorazowym naciśnięciu dźwigni nożnej, polegająca na 
jednoczesnym opuszczeniu segmentu oparcia, podniesieniu 
segmentu nożnego oraz natychmiastowym utwardzeniu 
komór materaca 

TAK, podać 

   

114.  Elektrycznie regulowana pozycja fotela. Łóżko rozpoczyna 
serię skoordynowanych  ruchów,  włączając pozycję anty-
Trendelenburga (przejście kołyskowe ograniczające zsuwanie 
się pacjenta w dół łóżka) przekształcających pozycję łóżka do 
pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. 
Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. 

TAK, podać    

115.  Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa. Sekcja głowy 
przesuwa się do pozycji w pełni pionowej, sekcja stóp cofa się 
i opuszcza całkowicie, łóżko jest 
opuszczane na najniższą wysokość, sekcje siedzenia i nóg 
zmniejszają ciśnienie powietrza, łóżko przechyla się, a 
następnie następuje opuszczenie kolan. O procesie postępu 
uzyskiwania pozycji wyjścia opiekun informowany jest 
poprzez Graficzny interfejs, który intuicyjnie przeprowadza 
opiekuna przez proces informując o następnych krokach. 

TAK, podać 

   



116.  Elektrycznie regulowana boczna pozycja wyjściowa. 
Wspomaganie wyjścia bokiem napompowuje sekcję siedzenia 
materaca, aby pomóc w schodzeniu z boku łóżka. Funkcja 
wyłącza się po 30 minutach. 

TAK, podać 

   

117.  Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. 
Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów 
poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka. 
Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. 

TAK, podać 

   

118.  2 panele sterowania (zewnętrzne) dla personelu medycznego 
wbudowane w barierki boczne, z przyciskami 
membranowymi, obsługującymi wszystkie funkcje elektryczne 
łóżka. Lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w 
zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem.  
2 panele sterowania (wewnętrzne) dla pacjenta, wbudowane  
w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, do obsługi 
segmentu oparcia i zgięcia kolanowego. 

TAK, podać 

   

119.  Obustronne, wbudowane w barierki boczne panele do obsługi 
wszystkich funkcji elektrycznych materaca. 

TAK, podać 
   

120.  Selektywne blokowanie funkcji sterowanych elektrycznie na 
panelu centralnym 

TAK, podać 
   

121.  
Panel sterowania na przewodzie elektrycznym TAK / NIE 

 TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

122.  Łóżko wyposażone w układ ważenia pacjenta działający 
niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku. 
Klasa dokładności systemu ważenia pacjenta zgodnie z 
normą PN-EN 45501 

TAK, podać 

   

123.  
Zakres pomiaru wagi do min. 220 kg TAK, podać 

   

124.  Układ ważenia pacjenta z funkcją śledzenia zmian masy ciała 
– łóżko tworzy statystykę zmian wagi. 

TAK / NIE 
 TAK – 2 pkt. 

NIE – 0 pkt. 
 

125.  Łóżko wyposażone w możliwość włączenia alarmu 
opuszczenia łóżka przez pacjenta. 

TAK, podać 
   

126.  Funkcja dodawania lub odejmowania masy urządzeń lub 
rzeczy umieszczonych dodatkowo na łóżku, bez zmiany 
właściwej masy ciała pacjenta 

TAK, podać 
   

127.  Łóżko z możliwością aktywowania alarmu opuszczenia 
segmentu oparcia poniżej kąta 30° lub 45°.Możliwość 
uzyskania statystyki czasu nachylenia segmentu oparcia 

TAK, podać 
   

128.  Zasilanie awaryjne, umożliwiające wykonanie manipulacji i 
ruchów koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjenta w przypadku braku zasilania elektrycznego z 
diodowym indykatorem poziomu naładowania baterii 

TAK, podać 

   

129.  Łóżko z możliwością aktywowania alarmu opuszczenia łóżka 
przez pacjenta.    

TAK, podać    



130.  Indykator diodowy informujący o: 
- braku zasilania, 
- poziomie naładowania akumulatora, 
- konieczności wykonania czynności serwisowych, 
- niezaciągniętym hamulcu, 
- konieczności usunięcia podnóżka podczas uzyskiwania 
pozycji fotela do wstawania. 

TAK, podać    

131.  Łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża 
poniżej leża, aktywowany automatycznie w zależności od 
natężenia oświetlenia w pomieszczeniu 

TAK, podać 
   

132.  Zintegrowany z ramą łóżka przeciwodleżynowy, powietrzny 
materac terapeutyczny. Pokrowiec materaca wodoszczelny ze 
zgrzewanymi krawędziami, paro przepuszczalny. 

TAK, podać 
   

133.  Materac z funkcją całodobowego rotowania pacjenta na boki 
w celu poprawy wydolności płuc. Opiekun może 
zaprogramować ilość obrotów na godzinę oraz głębokość 
wychylenia pacjenta na poszczególnych bokach.    

TAK, podać 

   

134.  Materac z funkcją oklepywania tylnej ściany klatki piersiowej 
pacjenta w celu rozluźnienia zalegającej w płucach wydzieliny 
oraz funkcją wibracji (drgania) przesuwającą rozluźnioną 
wydzielinę w kierunku górnych dróg oddechowych. 
Możliwość regulowania intensywności, częstotliwości 
uderzeń, długości cyklu oraz pozycji pacjenta podczas terapii. 

TAK, podać 

   

135.  Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym 
rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszczególnych 
komorach materaca następuje natychmiastowo i 
automatycznie uwzględniając rozmiar, masę i pozycję ciała 
pacjenta. 

TAK, podać 

   

136.  Materac wyposażony w funkcję natychmiastowego 
utwardzania powierzchni, ułatwiającą codzienną opiekę nad 
pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny 
powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie max 30 
min. od aktywowania maksymalnego napompowania 

TAK, podać 

   

137.  Możliwość obniżenia ciśnienia w części siedziska w celu 
utrzymania stabilności i bezpieczeństwa pacjenta podczas 
wstawania z pozycji krzesła oraz dla lepszego kontaktu 
pacjenta z podłożem. 

TAK, podać 

   

138.  Możliwość ustawienia funkcji wspomagania obrotu pacjenta w 
celu ułatwienia czynności pielęgnacyjnych lub procedur 
pielęgniarskich 

TAK, podać 
   

139.  Segment oparcia przezierny dla promieni RTG. Zintegrowana 
z materacem kieszeń na kasetę RTG, redukująca konieczność 
podnoszenia pacjenta 

TAK, podać    



140.  System pozwalający odprowadzić nadmiar ciepła i wilgoci 
spod pacjenta, działający na styku powierzchni materaca ze 
skórą pacjenta, ogranicza macerację skóry, zmniejszając tym 
samym ryzyko powstawania odleżyn 

TAK, podać    

141.  Wyposażenie łóżka: 
Wieszak infuzyjny montowany na stale, składany,  
6 uchwytów na worki drenażowe. 
Min. 6 uchwytów do zamontowania pasów 
unieruchamiających   pacjenta. 
4 gniazda na statywy infuzyjne. 
Składane uchwyty transportowe do łatwiejszego prowadzenia 
łóżka. 

TAK, podać 

   

142.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

143.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK    

144.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

145.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK    

146.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

147.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

148.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK    

149.  Serwisant kontakt 
PODAĆ 

   

150.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

 
ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII  – 2 szt. 

151.  Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz 
wbudowany akumulator 

TAK, podać    

152.  Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 218 cm (+/- 2 
cm) 

TAK, podać    

153.  Możliwość przedłużenia leża w przypadku hospitalizacji 
pacjentów  o wzroście powyżej 200 cm  - kompatybilność z 
zaoferowanym materacem 

TAK, podać 
   

154.  Szerokość całkowita łóżka  przy całkowicie podniesionych lub 
opuszczonych barierkach 99  cm (+/- 1 cm) 

TAK, podać    



155.  Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją 
diodową osiągnięcia wysokości minimalnej 

TAK, podać    

156.  Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana 
podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru 
pomarańczowego 

TAK, podać    

157.  Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej 
płaszczyzny segmentów leża bez materaca 43,9 cm (dla 
pojedynczych kółek 150 mm) (+/- 1 cm) 

TAK, podać 
   

158.  Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej 
płaszczyzny segmentów leża bez materaca 80,8 cm (dla 
pojedynczych kółek 150 mm) (+/- 1 cm) 

TAK, podać 
   

159.  Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej 
proszkowo, oparta na ramionach wznoszących w systemie 
trapezowym 

TAK, podać 
   

160.  Leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome. 
Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze 
zmywalnego tworzywa sztucznego 

TAK, podać 
   

161.  Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 20,3 cm (dla 
pojedyńczych kółek 150 mm) (+/- 1 cm) 

TAK, podać 
   

162.  Regulowane klamry obejmujące materac, zapobiegające jego 
przemieszczeniu, po każdej ze stron 

TAK, podać    

163.  Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z tzw. 
inteligentnym autokonturem 

TAK, podać    

164.  Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w 
stosunku do poziomu  ramy leża min. 0-65° 

TAK, podać    

165.  
Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem TAK, podać    

166.  Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy 
leża min.  0-28° 

TAK, podać 
   

167.  Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu 
ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia min.  -3 do 
-20° 

TAK, podać 
   

168.  
Ruch wsteczny segmentu oparcia TAK, podać 

   

169.  Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga. 

TAK, podać    

170.  Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego 
przycisku. 

TAK, podać 
   

171.  Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga min.  ( -17°) - (+17°) 

TAK, podać    



172.  Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca 
repozycjonowanie pacjenta - łóżko rozpoczyna serię 
skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji 
horyzontalnej a następnie przechyla leże do pozycji 
Trendelenburga do min. 7° - Pozycja uzyskiwana za pomocą 
jednego przycisku 

TAK, podać 

   

173.  Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. 
Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych  ruchów,  
włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających 
pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. 
Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku 

TAK, podać 

   

174.  Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. 
Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów 
poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka 
obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja 
uzyskiwana za pomocą jednego przycisku 

TAK, podać 

   

175.  Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego 
przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko 
rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje 
segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, 
ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia 
wysokości 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

176.  Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników 
wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski 
membranowe, wodoodporne 

TAK, podać 
   

177.  Podświetlenie nocne, informujące personel o najniższym 
ustawieniu wysokości łóżka, 

TAK, podać    

178.  
4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy min. 150 mm TAK, podać    

179.  
4 podwójne antystatyczne, kółka o średnicy min. 150 mm TAK / NIE  

TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

180.  Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie  uruchamiana 
jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony 
nóg pacjenta 

TAK, podać 
   

181.  
Koło sterujące pod segmentem oparcia TAK, podać 

   

182.  Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, 
umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu 
oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji 
barierek 

TAK, podać 

   



183.  Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego 
przycisku w kolorze żółtym zlokalizowanym po zewnętrznej 
stronie barierek bocznych.  Łóżko wykonuje serię 
skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża i 
ustawienia się w najniższej pozycji. 

TAK, podać 

   

184.  Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z 
segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed 
zakleszczeniem 

TAK, podać 
   

185.  Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia 
segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta 
nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki 
widoczne niezależnie od pozycji barierek 

TAK, podać    

186.  Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym 
mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy 
użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas 
wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w 
dezynfekcji spełniające  normę EN 60601-2-52 z 
wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem 
gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania 
lub transferu na krzesło 

TAK, podać 

   

187.  Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz 
zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa 
sztucznego, bez widocznych elementów metalowych 

TAK, podać 
   

188.  Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do 
właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, 
stanowiące integralną część barierek 

TAK, podać 
   

189.  Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika - 
dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej 
stronie łóżka na barierce bocznej służący do obsługi alarmów, 
wagi i zmiany ustawień łóżka. 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

190.  Min. 3 stopniowy alarm wyjścia pacjenta z łóżka z 
możliwością czasowego zawieszenia 

TAK, podać 
   

191.  Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu 
porównania zmiany masy ciała pacjenta 

TAK, podać    

192.  Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z 
możliwością zawieszenia 

TAK, podać    

193.  Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w 
celu monitorowania, diagnozowania i leczenia 

TAK, podać    

194.  
Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością min. 100g 

TAK, podać    

195.  Waga wyposażona w system autokompensacji masy 
przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie 
pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta 
pozostała bez zmian. 

TAK, podać 

   



196.  Automatycznie wygaszana po ok. 30 sekundach wartość 
masy ciała pacjenta. 

TAK, podać    

197.  
Nieruchomy szczyt górny TAK, podać 

   

198.  
Dodatkowa półka na pościel TAK, podać 

   

199.  
Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny 4 haki TAK, podać    

200.  
Odbojniki w 4 narożnikach łóżka TAK, podać 

   

201.  
6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta TAK, podać    

202.  
4 gniazda na statywy infuzyjne TAK, podać    

203.  
Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg 

TAK, podać    

204.  Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz 
wbudowany akumulator 

TAK, podać    

205.  Łóżko wyposażone w  materac powietrzny 
przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym 
wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie przeznaczony 
do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni 

TAK, podać 

   

206.  Materac zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo 
wymiennych komór rurowych poprzecznych wykonanych  z  
PVC, nylonu i poliuretanu. Ostatnich 5 komór - specjalna 
sekcja na pięty wykonanych z poliuretanu, dla rozróżnienia w 
innej kolorystyce. 

TAK, podać 

   

207.  Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na 
przemian (co druga) w stałym  cyklu 12 – minutowym 

TAK, podać    

208.  Wysokość komór materaca 20 cm. 
TAK, podać    

209.  Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 
mmHG przez cały czas pracy materaca, tzw. materac 
niskociśnieniowy. 

TAK, podać    

210.  Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający 
system mocowania, z ruchomą ramą łóżka 

TAK, podać    

211.  Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe i szybkie usunięcie 
odcinkowych komór spod leżącego pacjenta tzw. wypinanie 
pojedynczych komór 

TAK, podać 
   

212.  Materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku oraz 
w każdym narożu uchwyty do mocowania prześcieradła. 

TAK, podać    

213.  Materac wyposażony w oznaczoną funkcję CPR – podwójny 
zawór szybkiego spustu powietrza w czasie poniżej 15 sek., 
umiejscowiony od strony głowy pacjenta. 

TAK, podać 
   



214.  Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym 
zasilania w czasie  do 6 godz. 

TAK, podać    

215.  Na wyposażeniu materaca: 
- przewody powietrza zakończone szybkozłączką, 

-2 zatyczki blokady powietrza 
TAK, podać 

   

1.  Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, 
oddychający,  przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie 
przepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej 
we wszystkich 4 kierunkach. Spód materaca wykonany z 
tkaniny antypoślizgowej. 

TAK, podać 

   

2.  Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. 
Możliwość prania pokrowca  w temp. 60º 

TAK, podać    

3.  Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w: 
- system pracy dostosowujący parametry pracy dla realizacji 
terapii odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej) 
włącznie, 
- dotykowy panel sterujący umożliwiający dokonywanie 
indywidualnych zmian ustawień, modyfikacji parametrów 
pracy systemu, 
- funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 
32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia) 
- funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego 
- funkcję maksymalnego napełnienia komór w części 
krzyżowej 
- alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, 
- wyłącznik alarmu dźwiękowego 
- blokada automatyczna funkcji 
-wskaźnik gotowości materaca do pracy, 
-podwójny przewód powietrza zakończony szybkozłączkami 
-filtr przeciwpyłowy 
- zaczepy do zawieszania na ramie łóżka 
Jednostka sterująca kompatybilna z posiadanymi przez 
Zamawiającego materacami przeciwodleżynowymi 

TAK, podać 

   

4.  Wydajność pompy nie mniej 8l/min. 
TAK, podać    

5.  Poziom głośności pracy pompy max 45 dB 
TAK, podać    

6.  Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka lub 
postawienia na płaskiej powierzchni 

TAK, podać    

7.  System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kg 
włącznie, bez wagi minimalnej. 

TAK, podać    

8.  Klasa II a, IP24 
TAK, podać    



9.  Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 
597-1 oraz PN EN 597-2 

TAK, podać    

10.  Zasilanie 230V  50 HZ. 
TAK, podać    

11.  Możliwość rozbudowy o  2 szt dodatkowych wymiennych 
komór rurowych z każdego rodzaju i 2 szt przewodów 
powietrza 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

12.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK   
 

13.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK   
 

14.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK   
 

15.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK   
 

16.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK   
 

17.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK   
 

18.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK   
 

19.  Serwisant kontakt 
PODAĆ 

  
 

20.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 
................................................................ 
Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
GRUPA – 3 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Wózek funkcyjny – 2 szt. z wyposażeniem gotowy do użycia, fabrycznie nowe rok 
produkcji 2018. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 



 
WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY – 1 szt. 

1.  Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): 
- długość 600 mm  (+/- 20 mm) 
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm) 
- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm  (+/- 20 mm) 
- wysokość wraz z nadstawką1680 mm  (+/- 20 mm) 

TAK, podać 

   

2.  4 szuflady pyłoszczelne, dolna szuflada wzmocniona,  
dostosowana do przechowywania płynów infuzyjnych, 
wysokość  frontu 250 mm (+/- 20 mm) 

TAK, podać 
   

3.  Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, 
kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 30 
kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych 
ścianek, z materiałem wygłuszającym 

TAK, podać 

   

4.  Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, 
obudowany z 3 stron 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

5.  Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję 
odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w 
tym 2 z blokadą 

TAK, podać 
   

6.  WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:  
- 3 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki 
zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez 
łącznik z tworzywa 
- 1 szyna instrumentalna pod nadstawką, z możliwością 
regulacji wysokości 
- wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo 
 - nadstawka dwurzędowa na min. 11 uchylnych, 
transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - 
stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę 
regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie 
wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności 
wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za 
pomocą elementów złącznych 
- 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron 
- 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, grubość 
drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 290x90x90 mm 
(+/-20 mm) 
- 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, grubość 
drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 360x150x160 mm   
(+/-20 mm) 
- uchwyt ze stali kwasoodpornej do pojemnika na zużyte igły, 
dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego 
-  kosz na odpady  
- uchwyt do prowadzenia 

TAK, podać 

   



7.  Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych 
kostek (bryły) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie 
odkształcających się podczas użytkowania,  blokujących 
przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z 
możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju max 
10x30 mm 

TAK, podać 

   

8.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

9.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK    

10.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

11.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK    

12.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

13.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

14.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK    

15.  Serwisant kontakt 
PODAĆ 

   

16.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

17.  
WÓZEK REANIMACYJNY – 1 szt. 

18.  Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): 
- długość 600 mm  (+/- 20 mm) 
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm) 
- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm  (+/- 20 mm) 
- wysokość wraz z nadstawką1680 mm  (+/- 20 mm) 

TAK, podać 

   

19.  4 szuflady pyłoszczelne, dolna szuflada wzmocniona,  
dostosowana do przechowywania płynów infuzyjnych, 
wysokość  frontu 250 mm (+/- 20 mm) 

TAK, podać 
   

20.  Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, 
kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 30 
kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych 
ścianek, z materiałem wygłuszającym 

TAK, podać 

   

21.  Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, 
obudowany z 3 stron 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 



22.  Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję 
odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w 
tym 2 z blokadą 

TAK, podać 
   

23.  WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:  
- 3 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki 
zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez 
łącznik z tworzywa 
- wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo 
- podstawa pod defibrylator 
- 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron 
- deska do reanimacji 
- uchwyt na butlę z tlenem 
- 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, grubość 
drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 360x150x160 mm   
(+/-20 mm) 
- uchwyt ze stali kwasoodpornej do pojemnika na zużyte igły, 
dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego 
-  kosz na odpady  
- uchwyt do prowadzenia 
- worek do resuscytacji wykonany z tworzywa technicznego w 
całości odpornego na środki do dezynfekcji oraz sterylizacje w 
min. 134 stopni 
- laryngoskop z rękojeścią oraz łyżkami wielorazowymi 

TAK, podać 

   

24.  Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych 
kostek (bryły) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie 
odkształcających się podczas użytkowania,  blokujących 
przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z 
możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju max 
10x30 mm 

TAK, podać 

   

25.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

26.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK    

27.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

28.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK    

29.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

30.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

31.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK    



32.  Serwisant kontakt 
PODAĆ 

   

33.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 
................................................................ 
Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
GRUPA – 4 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Stacja dokująca wyposażona w 3 pompy strzykawkowe oraz 3 pompy objętościowe – 
5 kpl. z wyposażeniem gotowe do użycia, fabrycznie nowy rok produkcji 2018. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: …………………………………. 

 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

 STACJA DOKUJĄCA – 5 szt. 

1.  Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w 
Polsce 

TAK, podać 
   

2.  Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min. IP 22 TAK, podać    

3.  Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 
oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych 

TAK, podać 
   

4.  Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji 
dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego 
pompy lub uchwytu transportowego 

TAK, podać 
   

5.  Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i 
objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych 
pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania 
pomp w i z stacji 

TAK / NIE 

 TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

6.  Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne 
podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. 

TAK, podać 
   

7.  Centralny wskaźnik wizualny sygnalizujący stany alarmowe 
podłączonych pomp przy użyciu kolorów (min. 2 kolory) 

TAK, podać 
   



8.  Centralny wskaźnik wizualny sygnalizujący tryb pracy stacji 
(min. zasilanie, praca na baterii, komunikacja) 

TAK, podać    

9.  Stacja wyposażona w dodatkowy akumulator zapewniający 
niezależne zasilanie podłączonych pomp przez min. 1 
godzinę 

TAK, podać 
   

10.  Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej 
(stojaki lub kolumny) 

TAK, podać 
   

11.  Stacja wyposażona w porty do komunikacji: USB, Ethernet 
RJ45 oraz szeregowy RS232 

TAK, podać    

12.  Każda stacja posiadająca licencję do transmisji danych w 
standardzie HL7 

TAK, podać 
   

13.  Masa stacji dokującej maksymalnie 7 kg 
TAK, podać 

   

14.  Masa stacji dokującej maksymalnie 5,5 kg 
TAK / NIE 

 TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

 POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA – 15 szt.  

15.  Pompa strzykawkowa do infuzji dożylnej lub podskórnej w 
przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, 
leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana 
elektronicznie 

TAK, podać 

   

16.  Pompa posiadająca opcję Wi-Fi TAK – 10 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

   

17.  Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w 
Polsce, AC 230 V 50 Hz 

TAK, podać 
   

18.  Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 TAK, podać    

19.  Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ 
CF 

TAK, podać 
   

20.  Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, 
zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia 

TAK, podać    

21.  Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 10 godz. przy 
przepływie 5 ml/godz. 

TAK, podać 
   

22.  Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub 
szynie maksymalnie 2,2 kg 

TAK, podać 
   

23.  Mocowanie pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej 
szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w 
pompę. 

TAK, podać 
   

24.  Zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji dokującej 
TAK, podać 

   

25.  Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy 
w stacji dokującej 

TAK, podać 
   

26.  Mocowanie strzykawki do czoła pompy 
TAK, podać 

   



27.  Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy 
włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany 
manualnie z rozpoznawaniem objętości strzykawki 

TAK – 10 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

   

28.  Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 
10, 20, 30/35  i 50/60 ml różnych typów oraz różnych 
producentów 

TAK, podać 
   

29.  Wizualna możliwość kontroli procesu infuzji 
TAK, podać 

   

30.  Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca przypadkowe 
wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie 

TAK, podać    

31.  Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu 
opróżnianiu strzykawki 

TAK, podać 
   

32.  Urządzenie wyposażone w blokadę klawiatury automatyczną 
oraz z użyciem kodu cyfrowego 

TAK, podać 
   

33.  PROGRAMOWANIE INFUZJI 
TAK, podać 

   

34.  Zakres szybkości infuzji przynajmniej  0,1 – 1200 ml/godz. 
TAK, podać 

   

35.  Funkcja programowania infuzji co 0,01 mm w zakresie min. 
0,1 – 9,99 ml/godz. 

TAK, podać 
   

36.  Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu 
TAK, podać 

   

37.  Możliwość programowania infuzji w jednostkach ng, μg, mg, 
g, U, mU, mmol, i kcal –  na kg masy ciała pacjenta lub nie, na 
czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). 

TAK, podać    

38.  Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania 
trwającej infuzji 

TAK, podać 
   

39.  Minimum dwa  rodzaje bolusa: 
A) Ręczny - szybkości podaży w zakresie 50 – 1200 ml/h 
B)Programowany - dawka lub objętość / czas:0,1-99,9 
jednostek /0,1- 1200ml,automatyczne wyliczenie czasu   

TAK, podać 

   

40.  Dokładność mechanizmu pompy +/- 2% TAK, podać    

41.  Min. 2 tryby wypełnienia linii: obowiązkowy, zalecany 
TAK, podać 

   

42.  Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 
96 godzin 

TAK, podać 
   

43.  Ciągły pomiar ciśnienia w linii widoczny na ekranie pompy 
TAK, podać 

   

44.  Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 
poziomów; w jednostkach mmHg, kPa, PSI 

TAK, podać 
   

45.  Funkcja KVO 
TAK, podać 

   



46.  Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania 
szybkości 

TAK, podać 
   

47.  Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. TAK, podać    

48.  PANEL STEROWANIA 
TAK, podać 

   

49.  Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy 
słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) 

TAK, podać 
   

50.  Klawiatura symboliczna TAK, podać    

51.  Komunikaty tekstowe w języku polskim 
TAK, podać 

   

52.  Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz 
ciśnienia 

TAK, podać 
   

53.  Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji 
(domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) 

TAK, podać 
   

54.  Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń 
TAK, podać 

   

55.  Alarm pustej strzykawki 
TAK, podać 

   

56.  Alarm przypominający–zatrzymana infuzja 
TAK, podać 

   

57.  Alarm okluzji TAK, podać    

58.  Alarm rozładowanego akumulatora 
TAK, podać 

   

59.  Alarm braku lub źle założonej strzykawki 
TAK, podać 

   

60.  Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia 
TAK, podać 

   

61.  Informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, marka, 
typ,  model … 

PODAĆ    

 POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA  – 15 szt. 

62.  Pompa perystaltyczna do infuzji dużych objętości w 
przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, 
leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana 
elektronicznie 

TAK, podać 

   

63.  Pompa posiadająca opcję Wi-Fi TAK – 10 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

   

64.  Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w 
Polsce, AC 230 V 50 Hz 

TAK, podać 
   



65.  Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 
TAK, podać 

   

66.  Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ 
CF 

TAK, podać 
   

67.  Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, ,ROK PRODUKCJI 
2018 

TAK, podać 
   

68.  Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 5 godz. przy 
przepływie 1500 ml/godz. 

TAK, podać 
   

69.  Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz 
transportowym max. 2,1 kg 

TAK, podać 
   

70.  Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem 
podczas otwarcia drzwiczek pompy 

TAK, podać 
   

71.  Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy 
elementu na stałe wbudowanego w pompę. 

TAK, podać 
   

72.  Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy 
pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę 

TAK, podać 
   

73.  Zatrzaskowe mocowanie pompy do stacji dokującej 
TAK, podać 

   

74.  Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy 
w stacji dokującej 

TAK, podać 
   

75.  Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – 
przygotowanie pompy na przyjście pacjenta 

TAK, podać 
   

76.  Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie 
przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji 

TAK, podać 
   

77.  Zakres szybkości infuzji przynajmniej  0,1 do 1200 ml/godz. 
TAK, podać 

   

78.  Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu 
TAK, podać 

   

79.  Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. 
TAK, podać 

   

80.  Przynajmniej 2 rodzaje bolusa, bezpośredni i programowany 
TAK, podać 

   

81.  Dokładność pompy +/- 5% 
TAK, podać 

   

82.  Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu 
sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z 
weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka 
niekontrolowanego przepływu 

TAK – 10 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

   

83.  Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w 
zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie 
lateksu oraz DEHP 

TAK, podać 
   



84.  Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są 
w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający 
swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz 
zacisk rolkowy na drenie 

TAK, podać 

   

85.  Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do 
transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych 

TAK, podać 
   

86.  Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 
9999 ml 

TAK, podać 
   

87.  Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min –
24  godzin 

TAK, podać 
   

88.  Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii 
TAK, podać 

   

89.  Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 18 
poziomów 

TAK, podać 
   

90.  Funkcja KVO 
TAK, podać 

   

91.  Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. 
TAK, podać 

   

92.  Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start 
TAK, podać 

   

93.  Ciśnienie okluzji programowane w zakresie min od 75  – 750 
mmHg 

TAK, podać 
   

94.  Wskaźnik pracy pompy widoczny z min.4 metrów 
TAK, podać 

   

95.  Rejestr zdarzeń min. 1400 – zdarzenia zapisywane w czasie 
rzeczywistym 

TAK, podać 
   

96.  Biblioteka leków, min. 140 leków wraz z protokołami infuzji 
(domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) 

TAK, podać 
   

97.  Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością 
programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub 
skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut, 
ustawiane w zakresie 10-2000 µl 

TAK, podać 

   

98.  Menu w języku polskim 
TAK, podać 

   

99.  Klawiatura symboliczna 
TAK, podać 

   

100.  Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy 
słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) 

TAK, podać 
   

101.  Alarmy i ostrzeżenia 
TAK, podać 

   

102.  Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń 
TAK, podać 

   

103.  Alarm przypominający 
–zatrzymana infuzja 

TAK, podać 
   



104.  Alarm rozładowanego akumulatora 
TAK, podać 

   

105.  Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora 
TAK, podać 

   

106.  Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego 
TAK, podać 

   

107.  Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. 
TAK, podać 

   

108.  Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością 
zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym 
pojawi się alarm 

TAK, podać 
   

109.  Alarm powietrza w linii 
TAK, podać 

   

110.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

111.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK    

112.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

113.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK    

114.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

115.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

116.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK    

117.  Serwisant kontakt 
PODAĆ 

   

118.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 

1pkt z każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 
................................................................ 
Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 



GRUPA – 5 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Bronchofiberoskop intubacyjny z torem wizyjnym – 1 szt. z wyposażeniem gotowe do 
użycia, fabrycznie nowy rok produkcji 2018. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: …………………………………. 
Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 

 
Parametr 

wymagany 
TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  
Endoskop optyczny, giętki, w pełni zanurzalny TAK, podać    

2.  
Średnica kanału roboczego: min 2,5mm TAK, podać    

3.  
Zewnętrzna średnica tuby wziernikowej: max 5,5mm TAK, podać    

4.  
Zewnętrzna średnica końcówki dystalnej: max 5,5mm TAK, podać    

5.  
Kierunek patrzenia: 0˚ TAK, podać    

6.  
Pole widzenia: min 95˚ TAK, podać    

7.  
Głębia ostrości obrazu: min 3-50mm TAK, podać    

8.  
Korekcja ostrości obrazu min. : +1 ~ -8dptr. TAK, podać    

9.  
Wychylenie końcówki w górę/w dół: min 150˚/120˚ TAK, podać    

10.  
Długość robocza: min 580 mm TAK, podać    

11.  
Długość całkowita: max 900 mm TAK, podać    

12.  W komplecie przewód światłowodowy umożliwiający 
podłączenie do źródeł światła rożnych producentów 

TAK, podać    

13.  Możliwość wykorzystania jako aparat mobilny/przenośny, w 
komplecie autonomiczne źródło światła zasilane z własnej 
baterii/akumulatora (źródło światła typu LED ze wskaźnikiem 
stanu baterii, czas ciągłej pracy na baterii: min. 10godz., 
masa źródła światła: max 150g) 

TAK / NIE  
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

14.  
Wejście kanału roboczego TAK, podać 

   

15.  
Przyłącze ssaka zamocowane na stałe TAK, podać 

   

16.  Okular endoskopu umożliwiający podpięcie kamery 
bezpośrednio (bez konieczności stosowania adapterów) 

TAK, podać 
   



17.  Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznej w środkach i 
preparatach różnych producentów 

TAK, podać 
   

18.  Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu  oraz 
sterylizacji chemicznej np steraniosem 

TAK / NIE 
 TAK – 2 pkt. 

NIE – 0 pkt. 
 

19.  
Walizka do przechowywania bronchofiberoskopu 

TAK, podać    

20.  Kontener do bezpiecznego transportu oraz sterylizacji 
oferowanego bronchoskopu 

TAK, podać 
   

21.  W komplecie manometryczny tester szczelności (z wyraźnym 
oznaczeniem strefy ciśnienia bezpiecznej dla endoskopu) 

TAK, podać 
   

22.  KAMERA ENDOSKOPOWA USB wraz z systemem do 
obrazowania i archiwizacji: 1 szt. 

TAK, podać 
   

23.  Kompatybilna z okularem oferowanego bronchofiberoskopu 
bez konieczności stosowania dodatkowego adaptera 

TAK, podać 
   

24.  
Przetwornik CCD 1/4” wysokiej czułości TAK, podać 

   

25.  
Rozdzielczość min. 752x582 TAK, podać 

   

26.  
Automatyczny balans bieli TAK, podać 

   

27.  Minimum 2 programowalne przyciski na głowicy kamery, w 
tym min. 1 umożliwiający zapis zdjęcia 

TAK, podać 
   

28.  Wyostrzenie konturów , elektroniczny filtr antymorowy (do 
endoskopów giętkich) 

TAK, podać    

29.  Min. 1 wyjście USB 2.0 umożliwiające bezpośrednie 
podpięcie kamery do laptopa lub komputera klasy PC 

TAK, podać    

30.  
Długość kabla: min 3m TAK, podać 

   

31.  W zestawie komputer/laptop wraz z oprogramowaniem 
umożliwiającym archiwizację badań (zdjęcia i video), 
oprogramowanie z bezterminową licencją   

TAK, podać 
   

32.  ŹRÓDŁO ŚWIATŁA : 1 szt. 
TAK, podać 

   

33.  
Oparte na systemie diod LED TAK / NIE 

 TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

34.  
Moc oświetlenia: min 100W TAK, podać 

   

35.  
Temperatura barwy światła: min 5000 K TAK, podać 

   

36.  
Gwarancja czasu pracy: min 50 000 godzin 

TAK, podać    

37.  Płynna regulacja natężenia światła zarówno na panelu 
przednim jak i przy użyciu pilota zdalnego sterowania 

TAK, podać 
   



38.  WÓZEK MEDYCZNY DO OFEROWANEGO ZESTAWU: 1 
szt. 

TAK, podać 
   

39.  
Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu TAK, podać 

   

40.  Podstawa jezdna: 4 obrotowe kółka z możliwością blokady 
min 2 z nich 

TAK / NIE 
 TAK – 2 pkt. 

NIE – 0 pkt. 
 

41.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

42.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK    

43.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

44.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK    

45.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

46.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

47.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK    

48.  Serwisant kontakt 
PODAĆ 

   

49.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 
................................................................ 
Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
GRUPA – 5 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Wideolaryngoskop – 1 szt. z wyposażeniem gotowe do użycia, fabrycznie nowy rok 
produkcji 2018. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: ………………………………….  



Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 
 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Wideolaryngoskop bezprzewodowy (wraz z walizką 
transportową),  o budowie modułowej, w zestawie ładowarka 
akumulatorowa 

TAK 
   

2.  Monitor 

 zasilany akumulatorem z możliwością ładowania 
kolorowego   wyświetlacza LCD 3,5 cala, 

 obrotowy w płaszczyźnie pionowej ze wskaźnikiem LED 
naładowania baterii, 

TAK, podać 

   

1.  Monitor z wyjściem video – możliwość nagrania obrazu na 
komputer 

TAK / NIE 
 TAK – 2 pkt. 

NIE – 0 pkt. 
 

2.  Rękojeść z prowadnicą toru wizyjnego 
Rękojeść wykonana z tworzywa z łożem dla 1 baterii typu 
AA, 

TAK, podać    

3.  Możliwość wymiany akumulatorów w rękojeści 
TAK / NIE 

 TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

4.  Prowadnica toru wizyjnego wykonanej ze stali nierdzewnej, 
z kamerą, oraz źródłem światła (wysokowydajne diody 
LED). 

TAK, podać 
   

5.  Łyżki min dwa rozmiary w zestawie 
TAK, podać    

6.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK    

7.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK    

8.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK    

9.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK    

10.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK    

11.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK    

12.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK    

13.  Serwisant kontakt 
PODAĆ 

   

14.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 
dodatkowo 

 



Suma przyznanych pkt:  

 
UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 
................................................................ 
Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
GRUPA – 6 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta 1szt z wyposażeniem gotowe 
do użycia, fabrycznie nowe rok produkcji 2018. 
Nazwa oferowanego sprzętu: ……………………………….. 
Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Rok produkcji: ………………………………….  

Lp Wymagane parametry medyczno-techniczne/ 
 

Parametr 
wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  System do nieinwazyjnej, automatycznej regulacji 
temperatury pacjenta z kontrolowanym obniżeniem ciepłoty 
ciała pacjenta do temperatury docelowej (terapeutycznej) 

TAK, podać 
   

2.  temperatura pacjenta regulowana poprzez zmianę 
temperatury wody przepływającej przez jednoczęściowe 
okrycie jednorazowego użytku 

TAK, podać    

3.  system przystosowany do używania wody wodociągowej 
filtrowanej filtrem o porowatości nie większej niż 0,22 μm lub 
sterylnej 

TAK, podać 
   

4.  Maksymalny zakres temperatury wody wypływającej 
z urządzenia od 12 do 42 °C 

TAK, podać 
   

5.  Minimalny zakres ustawień temperatury docelowej pacjenta 
od 32 do 38 °C, z dokładnością ustawienia temperatury co 
0,1 °C 

TAK, podać 
   

6.  Maksymalne wymiary: wysokość (z uchwytem) do 950 [mm], 
(bez uchwytu) do 650 [mm], szerokość do 300 [mm], 
głębokość do 630 [mm] 

TAK, podać 
   

7.  
Maksymalna waga 35 [kg] TAK, podać 

   

8.  Barwny dotykowy wyświetlacz prezentujący, min.: 
temperaturę docelową pacjenta, aktualną temperaturę 
pacjenta, czas trwania procedury, informację o aktywnym 
trybie pracy – komunikaty w języku polskim 

TAK, podać 

   



9.  Ciągły jednoczasowy pomiar temperatury wewnętrznej 
i powierzchniowej 

TAK / NIE 
 TAK – 2 pkt. 

NIE – 0 pkt. 
 

10.  Automatyczne tryby pracy urządzenia, min.: kontrolowane 
zarządzanie temperaturą pacjenta, kontrolowane 
ogrzewanie po hipotermii (z możliwością ustawienia 
szybkości wyjścia hipotermii w minimalnym zakresie od 0,1 
do 0,5°C/h, bez konieczności manualnego ustawiania 
temperatur pośrednich), normotermia, opróżnianie zbiornika 
wody 

TAK, podać 

   

11.  Zabezpieczenie przed przypadkowym zbyt szybkim 
ogrzaniem pacjenta po hipotermii 

TAK, podać 
   

12.  Opcja rozbudowy o monitor parametrów czynności 
życiowych pacjenta, archiwizujący również przebieg 
hipotermii 

TAK / NIE 
 TAK – 2 pkt. 

NIE – 0 pkt. 
 

13.  Opcja rozbudowy o moduł EEG mierzący aktywność mózgu 
z dwóch kanałów 

TAK / NIE 
 TAK – 2 pkt. 

NIE – 0 pkt. 
 

14.  System archiwizacji procesu hipotermii pozwalający na 
przeglądanie danych w postaci tabel i wykresów oraz 
analizę procesu termoregulacji, składający się 
z: oprogramowania, czytnika 

TAK / NIE 

 TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

15.  Jednoczęściowe okrycie termoregulacyjne jednorazowego 
użytku okrywające min. 75% powierzchni ciała pacjenta, nie 
naklejane na skórę, z możliwością pełnego dostępu do 
pacjenta 

TAK, podać 

   

16.  Uchwyt ułatwiający manewrowanie urządzeniem, podstawa 
jezdna z blokadą min. dwóch kół 

TAK, podać 
   

17.  System wyposażony w czujnik temperatury wewnętrznej, 
adapter do jednorazowego czujnika temperatury 
wewnętrznej, czujnik temperatury powierzchniowej, komplet 
węży do podłączenia pełnego kompletu okryć, zawór spustu 
wody 

TAK, podać 

   

18.  Na wyposażeniu aparatu min. 12 szt. startowych okryć 
termoregulacyjnych jednorazowego użytku, min. 20 szt. 
startowych  jednorazowych czujników temperatury 
wewnętrznej 

TAK, podać    

19.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

TAK   
 

20.  W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba 
zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności 

TAK   
 

21.  Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno TAK   
 

22.  Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora 

TAK   
 



23.  Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia TAK   
 

24.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) TAK   
 

25.  Oprogramowanie respiratora w języku polskim TAK   
 

26.  Serwisant kontakt 
PODAĆ 

  
 

27.  Gwarancja min. 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w 
okresie gwarancyjnym i bezpłatną wymiana części 
przewidzianą przez producenta 

TAK 

 24 m-ce – 0pkt 
Powyżej 24m-cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 
dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt: 
 

UWAGA: 
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli. 
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.  
 
................................................................ 
Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 

 


