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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Przedmiot zamówienia: Jednostka zasilająca sufitowa: jednostanowiskowa 2 szt.  

dwustanowiskowa 9 szt. (poz. 1.1) 
 

Znak sprawy: Z/29/PN/18 

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

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

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

 

Wymagane parametry i funkcje 

L.p. Parametr / Warunek 

I. Wymagania ogólne 

1.  Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018. 

2.  Oferta zawiera dostawę, montaż i uruchomienie kolumn wraz ze szkoleniami. 

3.  

Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowiska intensywnej terapii 

umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem 

na stronę aparaturową i infuzyjną. 

4.  

System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej dwóch 

ruchomych głowic zasilających (kolumn), rozmieszczonych po obu stronach łóżka 

pacjenta: 

- Kolumna „aparaturowa” po prawej stronie łóżka z wyposażeniem 

umożliwiającym zawieszenie respiratora i kardiomonitora oraz przechowywanie 

drobnych akcesoriów. 

- Kolumna „infuzyjna” po lewej stronie łóżka wyposażona w drążki infuzyjne 

przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych, kroplówek i ssaków oraz 

przechowywanie drobnych akcesoriów . 

- Wykonawca przygotuje zaślepione miejsce (punktu) wraz z tzw. Pilotem pod 

późniejsze zainstalowanie systemu CIS – modułu służącego do podłączenia 

kompatybilnych urządzeń medycznych, pobierania specyficznych parametrów i 

przekazywania do systemu zbierającego dane medyczne. 

5.  
Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości umożliwiającej swobodne 

przechodzenie pod belką, min. 200 cm nad podłogą. 

6.  
Możliwość przesuwania kolumn wzdłuż belki przez personel oddziału intensywnej 

terapii. 

7.  Kolumny zamocowane do przesuwnych wózków, wyposażonych w łożyskowane kółka 
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poruszające się po prowadnicach ukrytych wewnątrz belki. 

8.  Możliwość obrotu kolumn wokół własnej osi w zakresie min. 330°. 

9.  Ruch kolumn wzdłuż belki blokowany pneumatycznie. 

10.  Zwalnianie blokady pneumatycznej przyciskami na ściance kolumny. 

11.  

Kolumna infuzyjna wyposażona w wysięgnik obrotowy o zakresie obrotu min. 330°  

i zasięgu około 40 cm (+/- 10 cm) umożliwiający wysunięcie kolumny do przodu   (przed 

belkę). 

12.  

Belka wyposażona w zestaw oświetleniowy składający się z trzech wbudowanych lamp: 

- oświetlenie ogólne stanowiska,  

- oświetlenie pacjenta do badań,  

- oświetlenie nocne. 

13.  
Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite 

od sufitu) o łącznej mocy świetlówek powyżej 150 W (lub ekwiwalent LED). 

14.  
Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole belki (skierowane bezpośrednio 

na pacjenta) o łącznej mocy świetlówek około 50 W (±20%) (lub ekwiwalent LED). 

15.  
Oświetlenie nocne (światło rozpraszające ciemności bez zakłócania snu pacjentów) 

umieszczone na górze belki, o mocy żarówki poniżej 10 W. 

16.  

Oświetlenie ogólne stanowiska i oświetlenie pacjenta do badań wyposażone w płynną 

regulację natężenia światła (tzw. ściemniacz), z wyłącznikami umieszczonymi na jednej 

z kolumn. 

17.  
Dodatkowe oświetlenie nocne zainstalowane na spodzie kolumn aparaturowej i 

infuzyjnej, oświetlające podłogę przy łóżku pacjenta. 

18.  
Głowice zasilające pionowe, o wysokości min. 120 cm każda, zawieszone na wysokości 

min. 40 cm nad podłogą. 

19.  

Doprowadzenie mediów (gazy medyczne, energia elektryczna, itp.) z belki do głowic 

zasilających wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn (bez zewnętrznych rur 

elastycznych). 

20.  
Z przodu głowic zasilających zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania 

półek i innego wyposażenia. 

21.  
Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek przez 

użytkownika. 

22.  

Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej po stronie aparaturowej 

zainstalowane następujące gniazda:  

a) punkty poboru gazów medycznych i próżni:  

- tlen – 2 szt. 

- sprężone powietrze – 2 szt. 
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- próżnia – 2 szt. 

b) gniazdka elektryczne 230 V z klapką – 10 szt. 

c) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. 

d) gniazdka komputerowe RJ-45 – 4 szt. 

e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd 

niskoprądowych – 2 szt. 

23.  

Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane 

następujące gniazda:  

a) punkty poboru gazów medycznych i próżni:  

- tlen – 1 szt. 

- sprężone powietrze – 1 szt. 

- próżnia – 2 szt. 

b) gniazdka elektryczne 230 V z klapką – 10 szt. 

c) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. 

d) gniazdka komputerowe RJ-45 – 4 szt. 

e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd 

niskoprądowych – 2 szt. 

24.  
Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430   (tzw. 

typ AGA). 

25.  

Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych:  

w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania 

pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda 

niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). 

Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni 

technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot 

(tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). 

26.  

Gniazda tlenu, sprężonego powietrza i próżni rozmieszczone symetrycznie na bocznych 

ściankach głowicy zasilającej, po jednej sztuce każdego rodzaju z lewej i z prawej 

strony. 

27.  

Gniazdka elektryczne rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy 

zasilającej (po min. 2 szt. z lewej i z prawej strony) oraz z tyłu kolumny (pozostałe, nie 

mniej niż 4 szt.), obrócone o 45ᵒ w sposób umożliwiający stosowanie wtyków 

kątowych bez blokowania sąsiedniego gniazdka. 

28.  Przy każdym gniazdku elektrycznym zainstalowany bolec ekwipotencjalny. 

29.  
Gniazdka komputerowe zainstalowane symetrycznie na bocznych ściankach głowicy 

zasilającej, po 2 szt. z lewej i z prawej strony. 

30.  
Na ściankach obu głowic zasilających zainstalowane poziome szyny montażowe do 

zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance oraz 
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z tyłu głowicy zasilającej. 

31.  
Udźwig kolumny po stronie aparaturowej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, 

które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 100 kg . 

32.  

Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi 

urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na 

stronie internetowej producenta kolumny. 

33.  
Udźwig kolumny po stronie infuzyjnej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, 

które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 100 kg . 

34.  

Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi 

urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na 

stronie internetowej producenta kolumny. 

35.  

Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie aparaturowej: 

- półka – 1 szt. 

- szuflada – 1 szt. 

36.  

Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie infuzyjnej: 

- półka – 1 szt. 

- szuflada – 2 szt. 

- pozioma szyna montażowa o długości min. 50 cm – 2 szt. 

- drążek infuzyjny – 2 szt. 

- uchwyty do mocowania drążków do szyn montażowych – 4 szt. 

37.  

Wymiary powierzchni roboczej półek:  

- szerokość: min. 40 cm   

- głębokość: min. 40 cm 

38.  Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. 

39.  

Wszystkie szyny montażowe na kolumnach o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN 

EN ISO 19054:2006 „Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego” 

tzn. szerokość od 25 do 35 mm, grubość 10 mm. 

40.  Całkowita szerokość półek wraz z szynami montażowymi nie większa niż 60 cm . 

41.  
Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych 

śrub lub nitów mocujących. 

42.  
Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa 

sztucznego. 

43.  Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflad do mycia i dezynfekcji. 

44.  
Front i boczne ścianki szuflad metalowe, łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez 

widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. 

45.  Zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt. po stronie aparaturowej oraz 
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min. 2 szt. po stronie infuzyjnej) mocowane pod półką, z możliwością łatwego 

demontażu do czyszczenia. 

46.  
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie 

internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. 

47.  
Drążki infuzyjne o długości około 100 cm z wysuwanym teleskopowo wieszakiem do 

kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone na krzyż, co 90 stopni).   

48.  

Obie kolumny wyposażone we wbudowany z przodu głowicy zasilającej schowek na 

nadmiar rur i kabli, umożliwiający ukrycie rur gazów medycznych (min. 3 rury, w tym 

sprężone powietrze, tlen i próżna) i/lub kabli elektrycznych (min. 5 kabli zasilających 

230 V) i przewodów teletechnicznych (m.in. 2 kable). 

49.  

Dostęp każdego ze do schowków na całej długości głowicy zasilającej, zabezpieczony 

elastycznymi klapami umożliwiającymi swobodne umieszczanie w nim kabli, a 

jednocześnie utrzymującymi je w ustalonej pozycji. 

 


