
ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 1

Przedmiot zamówienia:

System endoskopii przewodu pokarmowego

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1.
Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018
Oferta zawiera dostawę, uruchomienie systemu wraz ze szkoleniami

II. Procesor obrazu 1 szt.

1
Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, 
SXGA, SDTV

2 Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, 

3 Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB

4 Wyjścia wideo standard: S-video, Composite 

5 Wejścia HDTV: HD-SDI

6 Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire.

7
Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w 
języku polskim

8 Polskie czcionki komunikatów procesora

9
Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania 
imienia i nazwiska pacjenta.

10 Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick

11 Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF

12 System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania 
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zapisu obrazów.

13 Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni.

14 Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów

15 Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu

16
Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – 
uwydatniający naczynia oraz zmiany.

17 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła 

18
Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od 
rodzaju podłączonego endoskopu.

19
Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na 
klawiaturze – 4.

III. Źródło światła 1 szt.

1 Lampa Ksenon 300 Watt

2
Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający 
widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. 

3
Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej  
– 35 W.

4 Automatyczna regulacja mocy światła

5 Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni

6 Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia.

7 Insuflacja powietrza 0-3 stopni

8 Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora

IV. Monitor medyczny 1 szt.

1 Rozdzielczość 1920x1080 pikseli

2 Przekątna ekranu min. 25”

25” - 0 pkt.
Powyżej 25” – 20 pkt.

…...................................................
PODAĆ !

3 Rodzaj matrycy - LED: IPS-Pro

4 Stosunek proporcji obrazu - 16:9

5 Użytkowy kąt obserwacji - 178°

6 Reakcja matrycy - 8 ms

7 Głębia kolorów: 10 bit.

8 Jasność 450 cd/m2

9 Kontrast 1400:1

10 Wejścia: 2x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD15 D-sub, 2x DVI-I

11
Wyjścia: 2x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, 2x 3G-SDI, HD-SDI 
Clone Out
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12 Funkcja PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu), FLIP (odbicie lustrzane)

13
Funkcja klonowania obrazu- klonuje obraz wychodzący na inny monitor lub 
nagrywarkę zachowując widok PIP lub POP

14
Funkcja wzmocnienia strukturalnego jednym dedykowanym podświetlonym (LED) 
przyciskiem na panelu

15 Sterowanie zewnętrzne: RS-232, GPI RJ-45

16 Odporność na kontakt z płynami klasy - IPX1

17 Standard uchwytu VESA: 100 mm lub 200 mm

18 Zasilanie 230 V bezpośrednio do monitora lub poprzez zasilacz 24 V

V. Wózek endoskopowy 1 szt.

1 Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół

2 Wieszak na dwa endoskopy

3 Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka

4
Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. 
Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka

5 Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń

6
4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch 
środkowych.

7
Szerokość użytkowa półek: górna: min. 400 mm, środkowa: min. 470 mm, dolna: 
min. 610 mm 

VI. Ssak endoskopowy 1 szt.

1 Płynna regulacja mocy ssania

2 Zbiorniki wielorazowe lub jednorazowe umieszczane na szynie z boku wózka

3
Nominalny swobodny przepływ powietrza – 50l/min., regulowane do 40 lub 60 
l/min.

4 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

5 Zabezpieczenie przed przelaniem

VII. Pompa WaterJet 1 szt.

1. Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor

2.

Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał 
irygacyjny lub roboczy takimi jak:  gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, 
endosonografy

3.
Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny 
jak również przez kanał roboczy

4. Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy

5. Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał WaterJet endoskopu
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6. Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego

7.

Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem 
z głowicy endoskopu przez wybrane modele procesorów wideo (połączenie z 
procesorem wideo)

8.
Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez 
potrzeby wyłączania urządzenia

9.
Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - 
wyłączenie po 20 s ciągłej pracy.

10. Regulacja mocy przepływu – 9 stopni

11.
Maksymalny przepływ:  700-750 ml/min dla kanału roboczego,  ~ 230 ml/min dla 
kanału pomocniczego

12.
Pojemnik na wodę  2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom 
wody 

13. Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą

14.
Wymiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym: szer.: 200 mm, 
wys.: 173 mm, głęb.: 385

15. W zestawie komplet sterylnych drenów - 50 szt z przyłączem luer-lock.

16. Waga - 4 kg z pustym zbiornikiem

VIII. Automatyczna myjnia do endoskopów 1 szt.

1.

Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i 
dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów, endoskopów EUS– 
zgodny z wymogami NFZ

2. Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu

3.
Wyświetlacz – cztery linie x czterdzieści znaków , z komunikatami w języku 
polskim

4.

Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, 
umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby 
stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy

5. Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych
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6.
System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu 
niezależnych konektorów

7.
Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach 
endoskopowych wysokotemperaturowych

8.
Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu 
procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.

9.
Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów składający się z 
następujących etapów:

10.

Test Szczelności trwający przez cały proces. 
Charakterystyka ciśnienia procesu:

• na początku procesu 285 mbar

• w trakcie procesu 150 mbar

• zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mbar

11.
Dezynfekcja: 
- czas kontaktu: 5 min ,l , temperatura: 35°, pobór płynu

12. Suszenie: czas kontaktu: 3 min., temperatura: 57°

13.
Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne 
odprowadzenie oparów

14. Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV

15. Automatyczna samo dezynfekcja myjni

16. Zasilanie prądem trójfazowym

17. Zasilanie wodą  z instalacji szpitalnej

18. Obudowa komory ze stali kwasoodpornej

19.
Możliwość jednoczesnego mycia dwóch endoskopów typu: kolonoskop, gastroskop, 
bronchoskop, duodenoskop, endosonograf.

20.
Możliwość rozbudowy o kosz myjący jednocześnie cztery bronchoskopy 
intubacyjne (bez kanałów roboczych)
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21.
Możliwość rozbudowy o kosz służący do wstępnego mycia optyk i narzędzi 
laparoskopowych

22. Automatyczne rozpoznanie kosza przez myjnię

23.

Systemem monitorująco-raportujący poprawność mycia i dezynfekcji, poprzez 
zbliżeniowe chipy RFiD umieszczane na endoskopach oraz personalne karty 
personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję. System podaje głosowo instrukcje 
działania.

24. Wysłanie raportu do systemu archiwizowania badań endoskopowych.

25. Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit)

26.
Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 92o C dla sprzętu obojętnego na 
działanie termiczne.

27. Zgodność myjnii z dyrektywą EN ISO 15883

28. Przeglądy techniczne raz na rok lub co 1000 rbh.

IX. Szafa do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów 1 szt.

1.
Przechowywanie endoskopów w 
czystości  mikrobiologicznej przez min. 
165 h

165 h – 0 pkt.
Powyżej 165 h – 20 pkt.

…........................................................
PODAĆ !

2. Funkcja suszenia endoskopów w ciągu 120 minut

3. Bezprzewodowe sczytywanie endoskopów poprzez chipy RFiD

4.
Bezprzewodowe sczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola 
dostępu.

5. Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu.

6. Komunikacja z wysłaniem raportu do systemu archiwizacji.

7. Kompaktowe wymiary: Szer./ Głęb./ Wys. : 1280 mm / 470 mm /2130 mm

8.
Siedem stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, 
kolonoskopów, 

9. Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej

10. Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów

11. Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi

12. Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 30 m3 / h

13. Skuteczność filtru HEPA 99,97

14. Współpraca z powietrzem o parametrach: 3-8 bar, Punkt rosy  -43o
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15. Podłączenie do zasilania 230 V, zasilanie powietrzem: gwint ½”

X. Myjka ultrad źwiękowa 1 szt.

1. Pojemność zbiornika - 8 litrów

2. Automatyczna zmienna częstotliwość ultradźwięków

3.
Możliwość ustawienia walca o średnicy  20 cm w kuwecie przeznaczonej do mycia 
narzędzi

4. Regulowany czas pracy 0 – 30 min.

5. Zawór spustowy wody z drenem.

6. Zgodność z dyrektywą MDD, urządzenie klasy medycznej.

XI. Wideogastroskop 2 szt.

1. Obrazowanie w standardzie HDTV1080p

2.
Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz 
cyfrowy

3. Grubość całej sondy endoskopowej 9,2 mm

4. Kanał roboczy 2,8 mm

5. Głębia ostrości już od  2 mm do 100 mm

6. Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210°, D:90°, L:100°, P:100°

7. Pole widzenia min. 140°

8.
Ilość przycisków dowolnie programowalnych  do sterowania funkcjami procesora -  
4

9. Długość sondy roboczej 1030 mm

10. Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających

11. Typ konektora – jednogniazdowy

12.
Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop 
zbliżeniowo

XII. Wideogastroskop 1 szt.

1. Obrazowanie na wyjściu procesora w standardzie HDTV1080i

2.
Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr 
optyczny umieszczony w źródle światła oraz cyfrowy

3. Grubość  sondy endoskopowej 5,8  mm

4. Grubość  końcówki sondy endoskopowej 5,4 mm

5. Kanał roboczy 2,2 mm

6. Głębia ostrości: 3-100 mm

7. Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210°, D:90°, L:100°, P:100°

8. Pole widzenia –  140°

9. Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora – 4

10. Długość sondy roboczej – 1030 mm
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11. Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających

12.
Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu 
endoskopu

13. Pełna współpraca z procesorami

14. Pełna współpraca z myjniami endoskopowymi

15.
Współpraca ze zbliżeniowym systemem raportującym poprawność mycia i 
dezynfekcji 

XIII. Wideokolonoskop – pediatryczny 1 szt.

1. Obrazowanie FULL HDTV1080p

2. NBI, wąskie pasmo światła - optyczne i cyfrowe

3. Kanał irygacyjny Water Jet

4. Kanał roboczy: 3,2 mm

5. Średnica końcówki: 11,7 mm

6. Średnica sondy: 11,5 mm

7. Zgięcia - góra/dół: 180°/180° ; lewo/prawo:  160°/160°

8. Głębia ostrości 2-100 mm

9. Pole obserwacji 170°

10. Długość robocza: 1680 mm

11. System przeniesienia siły obrotowej 1:1 na całej długości sondy

12. System wstępnego pasywnego zagięcia sondy

13.
Regulowana zmiana sztywności sondy pokrętłem
Wodoodporna konstrukcja - bez nakładek uszczelniających, zabezpiecza  przed 
przypadkowym  zalaniem

XIV. Wideokolonoskop 1 szt.

1. Obrazowanie FULL HDTV1080p

2. Kanał irygacyjny Water Jet

3. Kanał roboczy: 3,7 mm

4. Średnica końcówki: 13 mm

5. Średnica sondy: 12,8 mm

6. Zgięcia - góra/dół: 180°/180° ; lewo/prawo:  160°/160°

7. Głębia ostrości 2-100 mm

8. Pole obserwacji 140°

9. Długość robocza: 1680 mm

XV. System dokumentacji i archiwizacji procesów w pracowni endoskopowej 

1. Interfejs programu w języku polskim z możliwością edycji poszczególnych pól

2. Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft 
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SQL Server

3.
Zarządzenie prawami dostępu do programu i funkcji dla każdego użytkownika z 
możliwością autoryzacji poprzez indywidualne karty RFID (opcja - E6050057)

4. Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej

5.
Elektroniczna historia pacjenta z zapisem wyników badań, zdjęć, filmów 
bezpośrednio na nośnik CD/DVD

6.
Wyszukiwanie pacjentów po danych: PESEL, nazwisko, imię, data ur., nr księgi 
głównej

7.

Sterowanie rejestracją obrazów i sekwencji wideo (opcja) bezpośrednio z 
przycisków na głowicy endoskopu firmy Olympus lub przycisku nożnego dla 
procesorów innych producentów

8. Eksport opisów badań w znanych formatach: PDF, TXT

9.
Tworzenie dowolnych zestawień statystycznych,  m.in. ilości wykonanych badań, 
ilości schorzeń, instytucjach kierujących

10.
Eksport oraz import  plików  w znanych formatach: BMP, JPG, PNG, PDF, TXT, 
AVI, MPG2 na nośnik typu pendrive/USB Flash

11.

Edycja obrazów przez nanoszenie warstwy z adnotacjami w postaci linii, strzałek, 

figur geometrycznych, tekstu, pomiarów planimetrycznych oraz edytor sekwencji 

wideo

12. Możliwość nagrywania notatek głosowych

13.

Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca rejestracji zdjęcia, pobrania 
wycinków oraz możliwość bezpośredniego drukowania skierowania do 
laboratorium

14. Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop

15.

Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością:
- zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, edycji raportu
- importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, ICD10, 
ICD09)
- załączenia zdjęć zarejestrowanych podczas badania drukowanych bezpośrednio na 
raporcie

16. Tworzenie raportów z badań w oparciu o gotową terminologię MST w języku 
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Polskim dla dolnego i górnego odcinka pokarmowego oraz dróg żółciowych

17.
Możliwość rozbudowy systemu o kolejne stanowiska robocze w architekturze 
klient-serwer

18.
Rejestracja procesu dezynfekcji w myjniach i przechowywania endoskopów w 
szafie

19.

Możliwość rozbudowy systemu o komunikacje elektronicznej wymiany danych w 
medycynie wg standardów (opcja):

• HL7 z systemem typu HIS

• DICOM 3.0 z serwerem typu PACS

• DICOM WorkList z systemem typu RIS

20.

Offerent dostarczy stacje roboczą typu komputer stacjonarny, przeznaczoną do 
współpracy z dedykowanym systemem dokumentacji i archwizacji procesów w 
pracowni endoskopowej , wyposażoną we wszystkie niezbędne elementy 
wymagane do pracy – osprzęt i oprogramowanie, monitor min. 20”, Windows 7, 
drukarka kolorowa 

21.
Autoryzowane szkolenie dla użytkowników systemu potwierdzone certyfikatem 
uczestnictwa 

22. Usługa instalacji systemu przez autoryzowany serwis

XVI. Akcesoria

1. 1) szczypce biopsyjne :

• gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne okrągłe 
z okienkiem i z igłą, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica 
kanału roboczego 2,0 mm (1 szt.)

• gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne 
standardowe, okrągłe z okienkiem i z igłą, długość narzędzia 155 
cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm (1 szt.)

• gastroskopowe (wielorazowego użytku) obrotowe z funkcją rotacji, 
standardowe łyżeczki biopsyjne, owalne z okienkiem i igłą, długość 
narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm (1 
szt.)

• kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne 
standardowe, owalne z okienkiem i z igłą, długość narzędzia 230 cm, 
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minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm (1 szt.)

• wielorazowego użytku , obie łyżeczki ruchome typu szczęki 
aligatora z zębem szczura z okienkiem i igłą, łyżeczki uchylne do 
biopsji stycznych, maksymalna średnica części wprowadzanej do 
kanału endoskopu 2,4 mm, długość robocza narzędzia 2300 mm lub 
1550 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, narzędzie 
zdatne do sterylizacji w autoklawie (1 szt.) 

2) Kleszcze do gorącej biopsji

• kolonoskopowe (wielorazowego użytku), długość narzędzia 230 cm, 
minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm (1 szt.)

• rękojeść (wielorazowego użytku) (1 szt.)

3) Szczypce chwytające

• gastroskopowe (wielorazowego użytku) do resekcji śluzówkowej 
oraz do usuwania ciał obcych, ramiona typu ząb szczura, rozpiętość 
ramion 19,5 mm lub 15,5 mm, długość narzędzia 165 cm, minimalna 
średnica kanału roboczego 2,8 mm (1 szt.)

• gastroskopowe (wielorazowego użytku) do resekcji śluzówkowej 
oraz do usuwania ciał obcych, ramiona typu szczęki aligatora i ząb 
szczura, rozpiętość ramion 11,3 mm lub 14,9 mm, długość narzędzia 
165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm (1 szt.)

• jednorazowa siatka do usuwania ciał obcych (folia bez perforacji) 
lub polipów (folia z perforacją) do stosowania podczas zabiegów w 
przewodzie pokarmowym i drzewie oskrzelowym, wykonana z 
polietylenu o wysokiej gęstości (osłona), (ABS) uchwyt, stal 
nierdzewna (pętla), poliuretan (folia), długość narzędzia 230 cm, 
średnica pętli 25 mm lub 35 mm, średnica osłony 2,4 mm, produkt 
sterylny, kompatybilny ze wszystkimi typami endoskopów (5 szt.)

4) Pętle do polipektomii

• elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), kształt 
mini-owal, średnica pętli 10 mm, 15 mm, 25 mm, pętla wykonana z 
plecionego drutu o grubości minimum 0,47 mm, rękojeść skalowana 
co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części 
wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm, minimalna średnica kanału 
roboczego 2,8 mm (10 szt.)

5) Kosze chwytające
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• mały (minimum 32x40 mm) do usuwania ciał obcych ze światła 
górnego odcinka przewodu pokarmowego  (wielorazowego użytku), 
długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 
mm (1 szt.)

• duży ( minimum 35x40 mm) do usuwania ciał obcych ze światła 
górnego odcinka przewodu pokarmowego (wielorazowego użytku), 
długość narzędzia 165 cm lub 230 cm, minimalna średnica kanału 
roboczego 2,8 mm (1 szt.)

• rękojeść (wielorazowego użytku) do szczypczyków chwytających (1 
szt.)

6) Klipsownica

• wielorazowa, jednoelementowa, narzędzie z funkcją rotacji do 
gastroskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i 
szypuły polipów, cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, 
maksymalna średnica części wprowadzanej minimum 2,75 mm, 
długość narzędzia 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 
mm, autoklawowalna      (1 szt.)

• wielorazowa, jednoelementowa, narzędzie z funkcją rotacji do 
kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i 
szypuły polipów, cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, 
maksymalna średnica części wprowadzanej minimum 2,75 mm, 
długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 
mm, autoklawowalna      (1 szt.)

• klipsy jednorazowe , kąt rozwarcia 90-135 stopni, długość ramion 
klipsa 6 mm, 7,5 mm, 9,0 mm (40 szt.)

7) Ustniki

• wielorazowy, mały do endoskopów o maksymalnej średnicy 
zewnętrznej sondy 10 mm (1 szt.)

• wielorazowy, dla dorosłych do wszystkich endoskopów o 
maksymalnej średnicy zewnętrznej sondy 15 mm (1 szt.)

• jednorazowy, standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu, do 
wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu 
pokarmowego, wymiary otworu głównego minimum 22 mm x 27 
mm, wykonany z polipropylenu (50 szt.)

12



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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 2

Przedmiot zamówienia:

Respirator 1 szt.

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne 

1 Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia

2 Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg

3
Zasilanie w tlen i z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z 
butli   < 15 l/min, max 600 hPa 

4 Węże do gazów z końcówkami w systemie AGA

5
Waga respiratora bez podstawy max. 5 
kg

5 kg - 0 pkt.
Poniżej 5 kg - 15 pkt.

…........................................................
PODAĆ !

6 Respirator na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce lub łóżku pacjenta

7 Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10%

8
Awaryjne zasilanie respiratora z 
wewnętrznego akumulatora min. 120 
minut

120 min - 0 pkt.
Powyżej 120 min - 15 pkt.

…........................................................
PODAĆ !
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9
Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania 
zewnętrznego 

10
Monitor z kolorowym ekranem, 
dotykowym min. 8” zabezpieczony przed 
przypadkową zmianą parametrów

8” – 0 pkt.
Powyżej 8” – 10 pkt.

…..........................................................
PODAĆ !

II. Tryby wentylacji

1. CMV

2. NIV

3. DuoPAP

4. PCV (biphasic)

5. Wentylacja wspomagana ciśnieniem SPONT

6. SIMV

7.
Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów 
aktywnych i pasywnych oddechowo

III. Parametry nastawialne

1. Częstość oddechów 1-80 odd/min

2. Objętość wdechowa 20 - 2000 ml

3. PEEP/CPAP 0-35 cm O

4. Stężenie tlenu 21-100%

5. Stosunek I:E  1:9 do 4:1

6. Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek.

7. Wyzwalanie przepływem od 1 do 20 l/min

8. Ciśnienie wdechu 3 – 60 cm O powyżej PEEP/CPAP

9.
Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm
O powyżej PEEP/CPAP

10. Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms

11.
Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu 
szczytowego wdechowego

12. Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min

13. Regulowany czas bezdechu

14.
Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu 
szczytowego wdechowego

IV. Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji

1. Możliwość wyboru parametrów monitorowanych
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2. Szczytowe ciśnienie

3. Średnie ciśnienie

4. Ciśnienie plateau

5. Ciśnienie

6. Ciśnienie PEEP/CPAP

7. Szczytowy przepływ wdechowy 

8. Szczytowy przepływ wydechowy

9. Całkowita objętość wydechowa

10. Całkowita objętość wdechowa

11. Objętość pojedynczego oddechu

12. Wydechowa objętość minutowa

13. Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych

14. % objętość przecieku

15. Stosunek wdechu do wydechu

16. Całkowita częstość oddechów

17. Całkowita częstość oddechów spontanicznych

18. Procentowa ilość oddechów spontanicznych

19. Czas wdechu i wydechu

20. Podatność statyczna płuc

21. Index dyszenia RSB

22. PO.1

23. Wysiłek oddechowy pacjenta PTP

24. Stała czasowa wydechu

25. Stała czasowa wydechowa RCexp
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26. Wdechowy opór przepływu Rinsp.

27. AutoPEEP

28.
Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie min. 
dwie krzywe obrazowane jednocześnie

29. Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow

30.
Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym 
momencie w celu ich analizy

V. Alarmy

1. Niskiej / wysokiej objętości minutowej

2. Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego

3. Niskiej / wysokiej objętości oddechowej

4. Niskiej / wysokiej częstości oddechów

5. Czasu bezdechu

6. Poziomu koncentracji tlenu

7. Rozłączenia układu pacjenta

8. Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta

9. Sensora przepływu

10. Brak zasilania elektrycznego

11. Niski poziom naładowania baterii

12. Brak zasilania w tlen

13. Poziom głośności alarmów – ustawialny

VI. Inne funkcje i wyposażenie

1. Integralny nebulizator synchroniczny

2. Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór  z koncentratora

3. Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay)

4. Autotest aparatu samoczynny i na żądanie

5. Procedura odsysania ze 100% natlenowaniem

6. Kompletny układ oddechowy, 20 układów pacjenta
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7. Kapnometria wolumetryczna – strumień główny

8. Saturacja

9. Zestaw startowy proksymalnego czujnika przepływu: 30 szt. dla dzieci 

10. Wielorazowa zastawka wydechowa, zapasowa 1 szt.

11. Pamięć min. 1000 zdarzeń z podaniem daty i godziny

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 3

Przedmiot zamówienia:

Aparat do znieczulenia wraz z kardiomonitorem   1 szt.  

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018

2. Aparat do znieczulania ogólnego dla dzieci i dorosłych

3. Aparat do znieczulania ogólnego jezdny

4. Waga aparatu do 150 kg

150 kg -  0 pkt.
Poniżej 150 kg – 10 pkt.

…......................................................
PODAĆ !

5.
Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 
230V (minimum 3 gniazda)

6. Blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria, jedna zamykana na kluczyk

7. Kółka jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwóch kół )

8. Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła.
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9. Zasilanie gazowe (powietrze) z sieci centralnej

10. Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli ()

11.
Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie 
przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu

12.
Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi 
przepływami

13.

Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do 
stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem  
minimum do 10 l/min.

14.

System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem 
azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku 
zasilania w tlen

II. Układ oddechowy

1
Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej 
podatności

2

Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony 
lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 l wraz z pojemnikiem 
absorbera C i bypassem C  

3
Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i 
półzamkniętym.

4 Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min.

5

Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności 
max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i 
jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania 
narzędzi.

6 Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną. 

III. Tryb wentylacji

1

Możliwość prowadzenia wentylacji 
ręcznej natychmiast po przełączeniu z 
wentylacji mechanicznej 

Przełączenie przy pomocy dźwigni.
TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

….......................................................
PODAĆ !
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2 Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny

3 Tryb wentylacji objętościowo zmienny

4
SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie 
objętościowym  i ciśnieniowym

5
Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 3 
l/min – 10 l/min.

6
Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna 
wentylacja zapasowa)

7
Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji w krążeniu pozaustrojowym – wentylacja 
ręczna i mechaniczna.

8 Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością

9 Tryb wentylacji CPAP + PSV

10

Podanie (na żądanie) dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem 
przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja 
mechaniczna

11
Zautomatyzowany manewr cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – 
wentylacja mechaniczna 

12 Zakres PEEP min. od 4 do 25 cmO

IV. Regulacje

1. Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 2: 1 do 1: 4

2.
Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min - wentylacja objętościowa 
i ciśnieniowa 

3. Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa 

4.
Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa 
lub objętościowa  

5. Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm O

6. Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 %

V. Alarmy
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1.

Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z 
regulowanymi progami (górnym i dolnym).Możliwość czasowego zawieszenia 
alarmu TV/MV  np. podczas indukcji znieczulenia 

2. Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego

3. Alarm braku zasilania w energię elektryczną 

4. Alarm braku zasilania w gazy 

5. Alarm bezdechu

VI. Pomiar i obrazowanie

1 Stężenie tlenu w gazach oddechowych 

2 Pomiar objętości oddechowej TV

3 Pomiar pojemności minutowej MV

4 Pomiar częstości oddechowej f

5 Ciśnienia szczytowego, średniego, PEEP

6
Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do 
znieczulania metoda paramagnetyczna 

7

Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i 
wydechowej dla: podtlenku azotu, sewofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie 
do znieczulania 

8
Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z 
uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania 

9

Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum w pętli:
- ciśnienie – objętość 
- ciśnienie – przepływ
- przepływ – objętość 
Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych 
pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem podatności i oporu dróg 
oddechowych 

VII. Prezentacja graficzna

1 Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji 
parametrów wentylacji i krzywych o 
przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość 

Ekran umieszczony na ruchomym 
wysięgniku
Tak – 10 pkt.
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minimum 1024 x 768 pikseli. Ekran 
główny respiratora niewbudowany w 
aparat 

Nie – 0 pkt.

…..................................................
PODAĆ !

2 Możliwość konfigurowania minimum czterech stron ekranu wentylatora

3
Prezentacja prężności dwutlenku węgla -  w strumieniu wdechowym i 
wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą 

4
Możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do 
znieczulenia 

5
Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do 
znieczulenia

6
Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do 
znieczulenia 

VIII. Parownik

1

Możliwość podłączenia parowników do sewofluranu, desfluranu i isofluranu 

Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec

2
Wbudowany ssak injectorowy z wielorazowymi pojemnikami 1,0 l do stosowania 
wymiennych wkładów 

IX. Inne

1 Komunikacja z aparatem w języku polskim

X. Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia

1
Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 
768 pikseli

2
Przekątna ekranu min. 15"
Możliwość podłączenia ekranu powielającego o przekątnej minimum 19”

3

Do wyboru przez użytkownika
- minimum trzy odprowadzenia EKG
- krzywa oddechowa
- krzywa pletyzmograficzna
- krzywa ciśnienia tętniczego
Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych
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4 Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz

5
Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 
minut w warunkach standardowych

6

Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów 
na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych 
konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych)

7

Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia 
klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych do identyfikacji 
pacjentów 

8
Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. 
Możliwość rozbudowy o trendy z 72h.

9

Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) mierzonych parametrów z 
klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość 
czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego

10 Alarmy techniczne z podaniem przyczyny

XI. Pomiar EKG

1 Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG 

2 W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci

3 Pomiar częstości serca

4
Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i 
wyświetlania trendów 

5
Podstawowa analiza arytmii pracy serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną 
analizę arytmii.

6 Detekcja sygnału stymulatora serca

7
Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w 
minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min

XII. Pomiar saturacji i t ętna

1

Zakres pomiaru saturacji Sp 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z 
eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub 
zakłóconym sygnale
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2 Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec

XIII. Pomiar temperatur

1

Pomiar temperatury obwodowej – powierzchniowej oraz temperatury centralnej. W 
zestawie kabel do połączenia czujników i wielorazowy czujnik temperatury 
powierzchniowy i centralny dla dzieci i dorosłych

2 Jednoczasowe wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur T2-T1

XIV. Pomiar ci śnienia 

1 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną 

2

Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, 
ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 
1 – 240 min.

3

Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem 
połączeniowym. Cztery różne rozmiary mankietów dla dorosłych: duży, średni, 
mały oraz mankiet na udo . Mankiet dla dzieci i niemowląt

4 Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) 2 kanały: tętnicze i OCŻ         

5
Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg, kabel interfejsowy 
do IBP x 2 z końcówką Abbott

6 Pomiar stanu świadomości metodą BIS lub Entropii. Po 25 szt. elektrod do modułu

7

Pomiar bodźców nocyceptywnych 
poprzez pomiar parametru wykazującego 
zmiany reakcji hemodynamicznych 
spowodowanych przez bodźce 
chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy 
pomocy modułu pomiarowego. 
Wyświetlanie sygnału na ekranie 
monitora pacjenta

Pomiar przy użyciu czujnika saturacji
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

….........................................................
PODAĆ !

8

Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora 
funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. 
Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora

9

Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu 
innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania 
dedykowanych serwerów czy centrali
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XV. Inne

1
Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, 
moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta

2. Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów

3.

Aparat i monitor wykonane w nowoczesnej technologii zgodne z dyrektywą RoHS 
w sprawie ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 

4. 2 komplety okablowania i czujników do kardiomonitora

5. Czujnik przepływu – 6 sztuk

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 4

Przedmiot zamówienia:

Kardiomonitor 1 szt.

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1 Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018

2

Możliwość integracji z klinicznym systemem informatycznym (CIS), tego samego 
producenta, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej 
w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym 
przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych 
monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i 
do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie 
bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, 
GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki 
pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia).

3
Monitor pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów 
podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą 
pojawienie się nowych parametrów pomiarowych.

4
Wszystkie elementy monitora pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez 
użycia wentylatorów

5
Monitor pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich 
kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków

6 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim

7 Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania 
pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania 
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diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania, kontynuacja monitorowania tego 
samego pacjenta

8

Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania 
krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku 
pacjenta – funkcja dostępna wyłącznie, gdy pacjent pozostaje pod ciągłym 
nadzorem centrali pielęgniarskiej

II. Zasilanie

1 Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz

2

Zasilanie awaryjne z wbudowanego 
akumulatora, zapewniające podtrzymanie 
monitorowania pacjenta na wypadek 
zaniku zasilania lub transportu przez 
przynajmniej na 90 minut

90 minut – 0 pkt.
Powyżej 90 minut – 20 pkt.

…...........................
PODAĆ!

3 Ekranowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

4
Możliwość stosowania jednocześnie 2 akumulatorów w celu zwiększenia czasu 
pracy na zasilaniu awaryjnym. Zabezpieczenie uniemożliwiające jednoczesne 
usunięcie obu akumulatorów

III. Praca w sieci centralnego monitorowania

1
Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem 
Ethernet

2
Zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w tej samej sieci 
centralnego monitorowania 

3

Wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych 
kardiomonitorach pracujących w tej samej sieci centralnego monitorowania. 
Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane 
informacje o alarmach

4
Możliwość drukowania krzywych, raportów, zrzutów ekranu, na podłączonej do 
sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej

IV. Monta ż

1
W ofercie ujęta podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria oraz uchwyt montażowy 
do ramy łóżka

V. Monitor stacjonarny

1

Monitor wyposażony w dotykowy ekran 
o przekątnej min. 12" i rozdzielczości 
przynajmniej 1024 x 768 pikseli

12" – 0 pkt.
Powyżej 12" – 20 pkt.

…........................................
PODAĆ!

2
Wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę 
funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu z 
wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu

3 Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 15”
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4
Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość 
podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami 
na modułach

5
Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, 
zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów

6
Możliwość konfiguracji i zapisu przynajmniej 16 różnych układów (widoków) 
ekranu 

7

Monitor z możliwością rozbudowy o funkcję uruchamiania na jego ekranie 
interaktywnego dostępu do typowych aplikacji szpitalnych (HIS, CIS, LIS, RIS, 
itp.). Interaktywny dostęp oznacza możliwość uruchamiania aplikacji, logowania i 
dokonywania modyfikacji. Dostęp realizowany za pośrednictwem technologii 
CITRIX lub równoważnej. Nie dopuszcza się instalacji aplikacji bezpośrednio w 
monitorze pacjenta. Aplikacje obsługiwane za pomocą klawiatury i myszy USB 
oraz ekranu dotykowego

VI. Monitorowane parametry

1 EKG

2
Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, 
w zależności od użytego przewodu EKG

3 Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z 
ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje 
standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta

4
Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym 
kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG)

5 Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG

6 Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min.

7
Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o oprogramowanie do pomiaru i 
opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG

8 W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod

9 Analiza arytmii

10 Analiza arytmii przynajmniej w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie

11

Zaawansowana analiza arytmii. Rozpoznawanie przynajmniej 13 rodzajów 
zaburzeń. 
Uwaga: Alarmy typu stymulator nie przechwytuje, niemające związku z morfologią 
przebiegu EKG nie są uznawane za arytmię

12 Analiza ST

13 Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12)

14 Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm

15
Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości  odcinka QT/QTc na ekranie 
kardiomonitora

16 Oddech
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17 Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.

18 Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej 

19
Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu 
dostosowania do różnych typów oddychania (przeponą, szczytami płuc) bez 
konieczności przepinania elektrod

20 Saturacja (SpO2)

21
Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo SET, 
Masimo rainbow SET lub TruSignal

22 Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100%

23 Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej

24 Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca

25 Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % Sp

26

Możliwość rozbudowy o pomiar Sp w 2 kanałach jednocześnie, z wykorzystaniem 
modułu oferowanego systemu monitorowania, z obsługą ustawień obu kanałów z 
poziomu oferowanego monitora pacjenta, z wyświetlaniem obydwu wartości na 
ekranie kardiomonitora

27
W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz 
wielorazowy czujnik saturacji na palec dla dzieci. Oryginalne akcesoria pomiarowe 
producenta algorytmu pomiarowego

28 Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)

29 Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną

30
Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres 
przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut

31
Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia 
rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego

32 Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej

33
W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 3 mankiety 
wielorazowe w różnych rozmiarach dla dzieci

34 Temperatura

35 Pomiar temperatury w 2 kanałach

36
Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym 
monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych 
lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur

37
Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie 
własnych nazw etykiet

38
W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz 
wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dzieci

39 Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
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40
Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do 
przynajmniej 4 kanałów

41 Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg

42
Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia 
śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla 
poszczególnych ciśnień

43
Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora 
parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia

44
Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i 
wyświetlania przynajmniej 10 punktów pomiarowych

45
W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników 
Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał)

46

Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar realizowany z wykorzystaniem 
modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy 
stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na 
ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za 
pośrednictwem ekranu monitora pacjenta

47
W komplecie do każdego monitora 10szt. pułapek wodnych oraz 10szt. linii 
próbkujących

48

Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej 
NMT. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu 
monitorowania  lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie 
monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i 
zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora. Pomiar realizowany metodą 
KMG z wykorzystaniem mechanosensora lub metodą AMG z wykorzystaniem 
akcelerometru 3D

49
W komplecie z monitorem przewód podłączeniowy oraz czujnik z adapterem na 
kciuk dla dzieci

VII. Alarmy

1
Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z 
wizualizacją parametru, który wywołał alarm

2 Możliwość zmiany priorytetu alarmów

3
Konfigurowana przez użytkownika funkcja eskalacji alarmów, umożliwiająca 
automatyczne zwiększenie priorytetu alarmu na wypadek braku reakcji personelu 
medycznego na pierwotny alarm o niższym priorytecie

4 Alarmy techniczne z podaniem przyczyny

5
Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na 
podstawie bieżących wartości parametrów

6
Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie 
przynajmniej: 2 minut lub 5 minut

7
Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów 
- zabezpieczona hasłem
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8 Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni

9

Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych 
zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane 
automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po 
naciśnięciu odpowiedniego przycisku

10
Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie 
przez użytkownika

VIII. Trendy

1
Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich 
min. 24 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Możliwość programowej 
rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin

2 Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej

3 Możliwość rozbudowy o trendy wysokiej rozdzielczości, nie gorszej niż 2 sekundy

IX. Inne

1 Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji

2 Kalkulator dawek leków

X. Pozostałe wymogi

1
Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitora w celach serwisowych: wstępnej 
diagnostyki, zmiany ustawień, itp. 

2
Oferowane urządzenia są kompletne i gotowe do użytku zgodnie z opisanymi 
wymogami, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów (poza 
materiałami eksploatacyjnymi)

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

32



ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 5

Przedmiot zamówienia:

Defibrylator 1 szt.

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1
Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018.
Oferta zawiera dostawę, uruchomienie systemu wraz ze szkoleniami.

2 Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany)

3 Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 5 godzin

4 Akumulator bez efektu pamięci

5
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty 
ekranowe)

6
Ciężar urządzenia do 10 kg (razem z 
łyżkami, kablami i akumulatorem)

10 kg – 0 pkt.
Poniżej 10 kg – 20 pkt.

….....................................

PODAĆ!

II. Defibrylacja

1 Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa

2 Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku 
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polskim)

3 Wykonywanie kardiowersji

4 Energia maksymalna defibrylacji min 360J

5
Czas ładowania do energii maksymalnej 
- max 7sekund

7 sekund – 0 pkt.
Poniżej 7 sekund – 20 pkt.

…...........................................

PODAĆ!

6
Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i 
elektrod jednorazowych

7
Zakres regulacji poziomu energii od 2 do 360 J 
Minimum 24 poziomy energii

8 Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dzieci i dorosłych

9
Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach 
(ładowanie, rozładowanie)

10 Algorytm wykrywający w trybie AED ruch pacjenta

III. Monitorowanie EKG

1 Kolorowy ekran o przekątnej min 5,5”

2 Monitorowanie min 3 odprowadzeniami wraz z kompletem kabli

3 Minimum 5 wartości wzmocnienia sygnału

4
Zakres pomiaru częstości pracy serca
hr min 20 -300/min

IV. Rejestracja 

1 Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm

2 Szybkość wydruku min 25mm/sek.

3 Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG

4
Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta oraz nazw wykonywanych 
procedur i podawanych leków
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V. Stymulacja zewnętrzna

1 Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’

2 Częstotliwości stymulacji w zakresie min 40 -170 imp/min

3 Prąd stymulacji w zakresie min 10-140 mA

4 W komplecie min. 1 komplet elektrod dla dorosłych do stymulacji

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 6

Przedmiot zamówienia:

Diatermia 1 szt.

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1 Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018

2
Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w 
zabiegach endoskopowych

3 Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz

4 Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10%

5 Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji

6 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF

7
Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury 
kluczowych elementów

8

Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych 
przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu 
sterowania.

9 Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po 
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włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór 
mocy  podczas zabiegu

10 Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego.

11

Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny 
wyświetlacz parametrów pracy  nie 
mniejszy niż 7”

7” – 0 pkt.
Powyżej 7” – 20 pkt. 

…..................................................
PODAĆ !

12
Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub 
regulacja płynna

13 Komunikacja w języku polskim

14

System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej.  Stała kontrola aplikacji 
elektrody podczas trwania całego zabiegu.  Wyświetlacz poprawnego podłączenia 
elektrody neutralnej

15
Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej  sygnalizowana alarmem oraz 
komunikatem na ekranie

16

Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych 
instrumentów:

− 1 dla narzędzi argonowych
− 1 dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych

17
Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub 
płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia)

18 Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu

19 Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy

20
Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-
przyciskowego włącznika nożnego

21

Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. 
Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na 
ekranie urządzenia.

22
Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną 
szafką na butlę argonową (5L / 10L)  oraz koszykiem na akcesoria
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23 Ciężar urządzenia max 10 kg

10 kg – 0 pkt.
Poniżej 10 kg – 20 pkt.

….......................................................
PODAĆ !

II. Parametry pracy urz ądzenia

1
Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i 
koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody

2 Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia

3
Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do 
min. 400W

4
Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji 
monopolarnej

5
Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz 
mukozektomii

6
Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do 
min. 200W

7
Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej 
w zakresie do min. 40W

8
Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do 
zabiegów endoskopowych

9
Minimum 8 efektów koagulacji  dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji 
monopolarnej kontaktowej

10 Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W

11 Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna

12
Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w 
zakresie do min. 60W

13
Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym 
przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu

14 Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania
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15
Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy 
argonowej

16
Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 
l/min

17 Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej

18
Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem 
przewodów argonem

III. Wyposa żenie

1
Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, 
bezprzewodowy (1 szt.)

2

Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dla dorosłych i dzieci, 
hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej  
powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w 
stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji 
elektrody neutralnej – 100 szt.

3

Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dla noworodków, 
hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej  
powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w 
stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji 
elektrody neutralnej – 50 szt.

4 Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m (1 szt.)

5
Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, 
kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi (1 szt.)

6
Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3 mm, w 
komplecie z adapterem do czyszczenia (1 szt.)

7
Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 1.5m, średnica 1.5 mm, w 
komplecie z adapterem do czyszczenia (2 szt.)

8
Wielorazowy kabel monopolarny do podłączenia narzędzi endoskopowych dł. min. 
3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi (1 szt.)

9
Wielorazowy uchwyt monopolarny, z nierozłącznym kablem o dł.min.3m, z 
elektrodami nożowymi dł.25mm (3 szt.)

10 Butla argonowa 5l (1 szt.)
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11 Reduktor argonowy (1 szt.)

IV. Serwis i gwarancja

Serwis na terenie Polski 

..............................................................  (PODAĆ!)

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 7

Przedmiot zamówienia:

Stoły transportowo – zabiegowe 2 szt.

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1
Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018.
Oferta zawiera dostawę, uruchomienie systemu wraz ze szkoleniami.

2 Wózek do wykonywania drobnych zabiegów

3 Długość całkowita 2100mm ± 50 mm

4
Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w 
pozycji leżącej i siedzącej min. 1170 mm

5
Barierki boczne niklowane, składane, całkowicie chowane pod leże (brak przerwy 
transferowej)

6 Szerokość całkowita 800mm ± 50 mm

7
Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z 
materacem 600mm ±50mm

8
Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny  leża z 
materacem 900mm ±50mm
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9

Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 
kolumnach. Leże 4 segmentowe. Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa 
sztucznego

10 Manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową

11
Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu  
ramy leża minimum 0-90°

12

Manualna hydrauliczna  regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
dostępna obustronnych dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej 
funkcji.

13 Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga -18° - +18°

14
Obustronny nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z 
wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji.

15
Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową bez widocznej metalowej osi 
obrotu min. 200 mm

16
Podwójna centralna blokada wszystkich kół -  blokada obrotu oraz obrotu wokół 
własnej osi wszystkich kół .

17
Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem kolorem  pozycji zablokowanych 
hamulców oraz funkcji jazdy na wprost.

18 System sterowania z możliwością załączenia 5-tego koła

19
Dźwignie centralnej blokady hamulców zlokalizowane obustronnie u podstawy od 
strony głowy i nóg pacjenta

20 Nośność maksymalna min. 300 kg

300 kg – 0 pkt.
Powyżej 300 kg – 20 pkt.

….........................................
PODAĆ !

21
Składane pod leże ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane od 
strony nóg i głowy pacjenta

22 Możliwość mycia maszynowego wózka

23
Regulacja segmentu udowego za pomocą mechanizmu śrubowego, a podudzia za 
pomocą mechanizmu zapadkowego
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24

Materac o grubości min. 70 mm 
dopasowany wymiarowo do gabarytów 
leża

70 mm – 0 pkt.
Powyżej 70 mm – 10 pkt.

….............................................
PODAĆ !

25

Materac piankowy wodoszczelny ze 
zgrzewanymi krawędziami, niepalny, 
antystatyczny, odporny na 
promieniowanie UV

Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

…..............................................
PODAĆ !

26 Odbojniki w narożach

27 Uchwyty do ewentualnego unieruchomienia pacjenta

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 8

Przedmiot zamówienia:

Rejestrator pH z impedancją 1 szt.

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1
Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018.
Oferta zawiera dostawę, uruchomienie systemu wraz ze szkoleniami

2
Możliwość rejestracji pomiarów impedancji 
z min. 5 kanałów

5 kanałów – 0 pkt.
Powyżej 5 kanałów -10 pkt.

…...................................................
PODAĆ ! 

3 Komunikacja rejestratora ze stacją roboczą za pomocą USB

4 Możliwość rejestracji poziomu pH na min 2 kanałach

5 Rejestracja refluksu kwaśnego, słabo kwaśnego i niekwaśnego

6 Rejestracja refluksu płynnego, mieszanego i gazowego

7 Częstotliwość próbkowania sygnału pH w zakresie: 1 Hz-0,1 Hz (1/sek – 1/10 sek)

8 Częstotliwość próbkowania impedancji min. 
60 Hz

60 Hz – 0 pkt.
Powyżej 60 Hz – 20 pkt.
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…...................................................
PODAĆ !

9 Zakres pomiaru poziomu pH do 10 pH

10 Płynne ustawienie czasu rejestracji w zakresie od 1 do 48 h

11

Możliwość wyboru zestawu buforów do kalibracji:

- kalibracja sond w buforach o pH4 i pH7

- kalibracja sond w buforach o pH7 i pH4

12 Kalibracja cewników bez udziału pacjenta i komputera

13 Oznakowanie zmiany pozycji, okresu posiłkowego na wyświetlaczu rejestratora

14
Podświetlane przyciski zmiany pozycji i okresu posiłkowego na klawiaturze rejestratora w 
okresie trwania zdarzenia

15 Rejestracja dolegliwości odczuwalnych przez pacjenta jednym definiowalnym przyciskiem

16 Rejestracja okresów posiłków jednym przyciskiem

17 Możliwość wprowadzenia nr identyfikacyjnego pacjenta w postaci od 1 do 10 znaków

18 Weryfikacja poziomu impedancji w kanałach cewnika pH-Z przed rozpoczęciem badania

19 Waga urządzenia maksymalnie 200 g

200 g – 0 pkt.
Poniżej 200 g – 10 pkt.

….......................................................
PODAĆ !

20 Zasilanie bateryjne: 1,5 V typ AA

II. Oprogramowanie 

1 Oprogramowanie w języku polskim

2 Wspólne oprogramowanie do analizy badań pH-metrycznych i pH-metrii z impedancją

3 Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci przebiegów liniowych

4 Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci konturów barwowych

5 Wartości pH i impedancji wyświetlane na profilu anatomicznym przełyku z naniesionymi 
punktami orientacyjnymi
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6
Wpisywanie i edytowanie wydarzeń i objawów poprzez wpis i edycję tekstu lub graficzny 
interfejs użytkownika

7 Automatyczne wykrywanie i zliczanie epizodów refluksu w rejestracji pH

8
Automatyczne wykrywanie, oznaczanie według typu (kwaśny, słabokwaśny, niekwaśny) i 
naliczanie epizodów refluksu w rejestracji impedancji

9
Automatyczna korelacja dolegliwości z epizodami reflusku kwaśnego, słabokwaśnego i 
niekwaśnego 

10 Różnicowanie refluksów według typu : płynny, mieszany, gazowy

11
Automatyczne generowanie współczynnika dolegliwości (SI), automatyczne generowanie 
prawdopodobieństwa refluks-objaw 

12 Automatyczna generacja raportu badania w postaci dokumentu typu word lub pdf

13 Zapis wartości impedancji w postaci konturów barwowych dołączany do raportu

14 Zapis wartości impedancji w postaci przebiegów liniowych dołączany do raportu

15
Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim wbudowana w oprogramowanie 
analityczne

III. Akcesoria do pH-metrii impedancji

1

Jednorazowa sonda do pomiaru pH i impedancji, o konfiguracji, o konfiguracji; 
wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, jeden kanał do pH-metrii na 
poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji na poziomie -3,-1,1,3,5,9,11 i 13 cm, średnica 6 Fr 
(30 szt.)

2

Jednorazowa, pediatryczna sonda do pomiaru pH i impedancji o konfiguracji: złącze 
modularne, wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał pH na poziomie 0 cm, 7 
pierścieni impedancji na poziomie -1,1,3,5,7,9 i 11 cm, średnica 6 Fr (10 szt.)

3 Zestaw buforów do kalibracji pH4,0, pH7,0  - I zestaw

4 Stoisko do kalibracji

IV. Stacja robocza do pH-metrii i impedancji

1

Offerent dostarczy stacje roboczą typu laptop, przeznaczoną do współpracy z 
dedykowanym analitycznym oprogramowaniem, wyposażoną we wszystkie niezbędne 
elementy wymagane do pracy – osprzęt i oprogramowanie, laptop min. 15”, Windows Pro, 
MS Word, drukarka kolorowa

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 9

Przedmiot zamówienia:

Aparat do wodorowych testów oddechowych 1 szt.

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1
Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018.
Oferta zawiera dostawę, uruchomienie systemu wraz ze szkoleniami.

2
Przenośne urządzenie do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym 
powietrzu

3

Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca:
- zapis do 10 pacjentów w pamięci wewnętrznej aparatu
- przypisywanie zapisanym pacjentom predefiniowanych lub zdefiniowanych przez 
użytkownika protokołów testu oddechowego
- równoczesne przeprowadzanie testów oddechowych dla zdefiniowanej grupy 
pacjentów
- zapisywanie wyników testów oddechowych wybranych pacjentów

4

Standardowe komunikaty systemowe aparatu:
- przypomnienie o konieczności kalibracji
- konieczność wymiany D-adaptera

5

Dwa tryby pobierania próbki:
- za pomocą ustnika
- za pomocą maski
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6 Gniazdo USB do synchronizacji oprogramowania z aparatem

7 Ciekłokrystaliczny, dotykowy, kolorowy wyświetlacz

8 Zakres pomiarowy stężeń 0-500 ppm

9 Pomiar za pomocą czujnika elektrochemicznego

10 Dokładność odczytu: nie gorsza niż +/- 10%

11 Interferencja CO <1%

TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

…..................................................
PODAĆ !

12 Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 raz na trzy miesiące

13 Temperatura i wilgotność pracy nie gorsza niż: 15-35°C, 10-90%

14 Okres eksploatacji czujnika 24 miesiące

Tak – 20 pkt.
Nie- 0 pkt.

…....................................
PODAĆ !

15
Waga nie większa niż 200 g łącznie z 
bateriami

200 g – 0 pkt.
Poniżej 200 g – 10 pkt.

…....................................
PODAĆ !

16 Zasilanie bateryjne: 1.5 V, typ AA

II. Oprogramowanie

1 Oprogramowanie w języku polskim

2 Zapisywanie danych demograficznych pacjenta

3 Zapisywanie wyników badań

4 Wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i w postaci wykresów

5 Wprowadzanie opisu wyników badań i komentarzy
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6
Standardowe protokoły badań: fruktoza, glukoza, laktoza, laktuloza, sorbitol, 
ksylitol

7 Możliwość definiowania własnych protokołów

8
Generowanie raportu z danymi demograficznymi pacjenta i danymi ośrodka 
wykonującego badanie + ewentualne logo

III. Akcesoria

1 Ustniki jednorazowego użytku typu słomkowego (20 szt.)

2 D-adapter z zaworem jednokierunkowym i filtrem antybakteryjnym (1 szt.)

3 Chusteczki do oczyszczania i dezynfekcji (1 opakowanie)

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 10

Przedmiot zamówienia:

 Spirometr 1 szt.

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1 Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018

2 Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows’10

3 Komputer z procesorem core duo, HDD 1Tb

4 Monitor LCD min. 20”

20” – 0 pkt.
Powyżej 20 ” – 20 pkt.

…..........................................
PODAĆ !

5 Drukarka laserowa lub  kolorowa atramentowa

6 Zakres pomiaru przepływu min. +/- 18 l/s 

7 Rozdzielczość pomiaru przepływu min. 10 ml/s

8 Dokładność pomiaru  przepływu < 2%

9 Zakres pomiaru objętości +/- 10 l

10 Rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml
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11 Dokładność pomiaru objętości < 2%

12
Masa (bez komputera i drukarki) max. 3 
kg 

3 kg – 0 pkt.
Poniżej 3 kg – 20 pkt.

…...................................................
PODAĆ !

13 Zasilanie 230 V, 50 Hz

14
Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności 
stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych)

15
Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości z gwarantowaną liczbą 
sterylizacji >1000

16 W dostawie min. 10 szt. głowic pneumotachograficznych

17 Ustniki dla dorosłych (10 szt.) i dzieci (10 szt.)

18 Klipsy na nos (2 szt.)

19 Przewód powietrzny (1 szt.)

20 Spirometria – wyznaczane parametry: VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV

21

Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC 
EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-
1.2, VPEF,  TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX,  FEV1% FVC EX, 
FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6,  
BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, 
VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET
%FIT, TTOT.

22 Maksymalna minutowa wentylacja dowolna: MVV, BF, BR

23

Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania 
spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS z oceną jakości badania w skali 
A-F

24 Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania

25 Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS
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26
Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania 
badania(klasa A lub B)

27 Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych

28
Autorzy wartości należnych: GLI, ERS, NHANES III, Hankinson, Kuster, 
Falaschetti, Zapletal, Knudson, IGiChP w Rabce

29

Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających:
- wartości należne z informacją o ich autorze
- liczbę odchyleń standardowych i percentyli porównania
- zapisane krzywe-wykresy
- trendy zmian wartości mierzonych wielkości
- definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność
- możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych
- możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę
- możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek 
określonego parametru 

30

Moduł elektronicznej stacji pomiarowej warunków otoczenia (temperatura, 
ciśnienie, wilgotność), z automatyczną transmisją mierzonych parametrów do 
systemu spirometrycznego

31

Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów:
- opór oddechowy metodą okluzyjną 
- moduł pomiaru siły mięśni wdechowych
- moduł pomiaru maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych
- wzorzec oddechowy
- wzorzec oddechowy z P01
- moduł obiektywnego pomiaru ograniczenia przepływów wydechowych (system 
NEP)

32
Bezpłatne nowe wersja oprogramowania w okresie gwarancji i po jego 
zakończeniu, na system spirometryczny z zakupionymi  modułami dodatkowymi

33 Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego

34 Zapis badań w PDF

II. Inne

1 Oprogramowanie w języku polskim

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 11

Przedmiot zamówienia:

Wózki medyczne

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wózek anestezjologiczny

1 Wysuwany blat boczny

2 Nadstawka na 5 - 6 uchylnych pojemników z tworzywa

3 Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową

4 Pojemnik na rękawiczki

5 Pojemnik na zużyte igły

6 Pojemnik na cewniki/kosz na cewniki

7 Koszyk na akcesoria

8 Pojemnik na narzędzia

9 Półka nadblatowa

10 Wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości

11 Zamek centralny

12 Oznaczenia szuflad

13
Postawa wózka wyposażona w  koła o 
średnicy min. 120 mm, w tym dwa z 
blokadą

120 mm – 0 pkt.
Powyżej 120 mm – 20 pkt.

…...............................................
PODAĆ !
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14 Wymiary wózka min. 600 x 500 mm

II. Stolik wielofunkcyjny

1 Stolik aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo

2 Blat wykonany ze stali kwasoodpornej 

3 Półka koszowa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo

4 Kuwety wykonane z tworzywa sztucznego 

5
Koła o średnicy min. 70 mm, w tym dwa 
z blokadą

70 mm – 0 pkt.
Powyżej 70 mm – 20 pkt.

…..............................................
PODAĆ !

6 Wymiary stolika min. 800 x 400

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 12

Przedmiot zamówienia:

Sprzęt medyczny różny

Znak sprawy: Z/7/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr/ Warunek

I. Stojak na kroplówki 1 szt.

1 Szerokość podstawy około 560 mm

2 Regulacja wysokości w zakresie około 1400-2300 mm

3 Pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo

4 Wysuwany wieszak chromowany z możliwością regulacji wysokości

5 Pięć kółek jezdnych, w tym dwa z hamulcem

II. Aparat RR

1 Ciśnieniomierz ręczny

2 Manometr zegarowy

3
Laserowo grawerowana tarcza 
manometru o średnicy min. 50 mm

50 mm – 0 pkt.
Powyżej 50 mm – 20 pkt.

…............................................
PODAĆ !

4 Zakres pomiarowy min. 0 – 300 mmHg

5 Dokładność pomiaru ± 3 mmHg
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6 Manometr zintegrowany z gruszką i zaworem

7 Gwarancja kalibracji min. 5 lat

8 Odporność na wstrząsy

9 Odporność na upadek na twarde podłoże

10

Mankiet wielorazowy:

− wykonany z tworzywa sztucznego

− zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite 

zanurzenie, 

− z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu,

− przewód mankietu obrotowy o 360º,           

− łatwa wymiana mankietu na inny rozmiar, bez odkręcania przewodów

− rozmiar dorosły standard

11 Zatyczka mankietu stosowana podczas dezynfekcji w komplecie

12 Stetoskop i etui w komplecie

III. Dozownik do tlenu 4 szt.

1 Zakres wskazań rotametru min. 0-17 l/min.

2 Ciśnienie zasilania 0,4 -0,5 MPa

3 Zawór bezpieczeństwa

4 Typ złącza wejściowego AGA

5 Podłączenie nawilżacza

IV. Laryngoskop 4 szt.

1
4 rękojeści: 2 pediatryczne, 2 dla dorosłych wraz z łyżkami wielorazowymi w 
rozmiarach od 0-4

2
Rękojeści oraz łyżki wielorazowego użytku wykonane z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej

3 Łyżki wielorazowe typu MacIntosh

4 Rękojeści wielorazowe LED 

5 Przekrój światłowodu o wymiarze 3 mm (pediatryczny), 4 mm (dla dorosłych)

6 Sterylizacja w autoklawie 

7 Zasilanie za pomocą baterii

8
Łyżka mocno osadzana na rękojeści, nie przerywa i gwarantuje ciągłe światło w 
różnych pozycjach roboczych

V. Prowadnica do trudnej intubacji - wielorazowa 2 szt.

1 Elastyczna prowadnica wykonana z poliestru pokrytego żywicą
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2 Zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie

3 Znaczniki głębokości

4 Wymiary: średnica zewnętrzna 15 Ch, długość 60 cm

5 Dostarczana w sztywnym futerale

VI. Resuscytator wielorazowy dla dorosłych 2 szt.

1 Wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 15 kg

2 Dostarczana objętość oddechowa max. 1300 ml

3 Objętość rezerwuaru tlenu: 1500 ml (worek) 

4
Średnica złącza pacjenta do podłączenia maski: zewnętrzna 22 mm, wewnętrzna 15 
mm

5 Wymiary min. 275 mm x 135 mm

6 Maska twarzowa

VII. Resuscytator wielorazowy dla dzieci 2 szt.

1 Wentylacja pacjentów o masie ciała do 20 kg

2 Dostarczana objętość oddechowa max. 300 ml

3 Objętość rezerwuaru tlenu: 1500 ml (worek) lub 100 ml (rura)

4
Średnica złącza pacjenta do podłączenia maski: zewnętrzna 22 mm, wewnętrzna 15 
mm

5 Wymiary min. 265 mm x 85 mm

6 Zawór ograniczający ciśnienie do 40 cm 

7 Maska twarzowa

VIII. Ssak elektryczny 1 szt.

1 Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia do 85 kPa

2 Maksymalny przepływ powietrza 30 l/ min

3 Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia

4 Wygodny uchwyt do przenoszenia

5 Pojemniki wielorazowe 1l lub 2l

6 Wkłady jednorazowe 1l lub 2l

7
Możliwość umieszczenia urządzenia na wózku

8 Waga urządzenia max. 6 kg
6 kg – 0 pkt.
Poniżej 6 kg – 20 pkt.

…..................................................
PODAĆ !
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9
Zasilanie 230V/50Hz

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

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

58


