Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych

ZP250_031_14

Pakiet nr 1. Zakup, dostawa i uruchomienie stymulatorów dwujamowych - 2 szt.
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
Parametr
Wymagany

L.p.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tryb stymulacji(DDD, DDI, DOO, DVI, AAI, AOO)
Polaryzacja uni/bi – polarna
Sygnalizacja braku stymulacji
Kontrola oporności elektrod
Kontrola stanu baterii
Typ baterii(9V)
Zakres częstotliwości min 30-150/min. Regulacja bezstopniowa

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

8.
9.

Opóźnienie AV. Zakres min. 20-300 ms
Amplituda impulsu min. 0,1-15 mA

Tak
Tak

10. Szerokość impulsu:
- przedsionek 1,0 ms
- komora 1,5ms
11. Czułość:
- przedsionek 0,4-10 mV
- komora 0,8 – 20 mV
12. Okres refrakcji:
- przedsionek min. 200ms
- komora min. 200 ms
13. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
14. W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w
siedzibie zamawiającego w cenie oferty.
15. Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie Polski
zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię
osoby do kontaktu/serwisu.
16. Gwarancja min. 24 miesiące

Parametr
Oferowany

Ocena

Zakres graniczny –
0 pkt. Szerszy
zakres – 10 pkt
Zakres graniczny –
0 pkt. Szerszy
zakres – 10 pkt

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
(Podać ilość
przeglądów)
Tak

Tak

24 miesiące – 0
pkt. 25- 36
miesięcy 10 pkt.
Powyżej 36
miesięcy 20 pkt.
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Pakiet nr 2. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie monitorów funkcji życiowych - 10 szt.
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
L.p.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
Kardiomonitor przyłóżkowy o budowie modułowej, moduły
pomiarowe jedno lub wieloparametrowe wymienne pomiędzy
kardiomonitorami bez udziału narzędzi oraz serwisu
Możliwość pracy z centralą intensywnego nadzoru
Kardiomonitor kompatybilny w zakresie oferowanych
modułów pomiarowych, z posiadanymi przez Zamawiającego
na Oddziale Intensywnej Terapii, kardiomonitorami i centralą
monitorującą z serii lntelliVue. W cenie oferty upgrade
posiadanego na Oddziale Intensywnej Terapii systemu
monitoringu pacjenta do wersji oprogramowania nie starszej
niż dostarczanej wraz z nowymi monitorami.
Wbudowany uchwyt do przemieszczania urządzenia

Parametr
Wymagany

Parametr
Oferowany

Ocena

Tak
Tak
Tak

Tak/Nie

Rekonfigurowane profile pacjentów(dorosły, dziecko,
noworodki)
Menu, ustawienia w języku polskim
Konstrukcja zapewniająca cichą pracę, chłodzenie
konwekcyjne (bez wewnętrznych wentylatorów).
Kardiomonitor wyposażony w odłączany serwer pomiarowy
zapewniający nadzór nad pacjentem podczas transportu.
Parametry serwera pomiarowego:
- monitorowanie EKG (z pełną analizą zaburzeń rytmu), ST,
HR, oddechu (RR), Sp02, NIBP, IBP i temperatury
- pamięć danych pacjenta, trendów, ustawień parametrów oraz
wyników pomiarów
- zasilanie akumulatorowe na min. 2,5 h ciągłej pracy z
automatycznym ładowaniem akumulatora
- ekran dotykowy o przekątnej min. 3" do prezentacji danych
liczbowych i wykresów
- system alarmów dźwiękowych i optycznych
Możliwość rozbudowy o inne parametry w postaci
wymiennych modułów sterowanych z poziomu
kardiomonitora(dodatkowe kanały IBP, CO2, TEMP, NMT,
EEG, SO2, spirometrie)
Możliwość rozbudowy o interfejs komunikacyjny do
podłączenia zewnętrznych urządzeń medycznych np.
respiratora, aparatu do znieczulania)
Ekran kardiomonitora dotykowy o przekątnej min 15" i
rozdzielczości min. 1200x700

Tak

Co najmniej 5 niezależnych, fabrycznie zaprogramowanych
konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania
bez utraty danych pacjenta i konieczności wyłączania
urządzenia
Możliwość zatrzymania krzywych na ekranie (tzw.
zamrożenia)

Tak

Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

Tak
Tak/Nie

Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Przekątna 15-15,5"
– 0 pkt, >15,5" –
10 pkt
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15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Min. 3 stopniowa hierarchia alarmów (wizualnych i
akustycznych), rozróżnialnych kolorem oraz tonem dla
wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania
granicy alarmów przez użytkownika.
Regulacja głośności alarmów dźwiękowych. Możliwość
czasowego zawieszenia alarmów
Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych
mierzonych parametrów min. 48 h. Jednoczasowa prezentacja
min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Pamięć i
prezentacja na ekranie kardiomonitora co najmniej 20 ostatnich
komunikatów alarmowych z dokładnym czasem wystąpienia
Pomiar EKG w monitorach:
- Monitorowanie od 3 do 12 odprowadzeń EKG,
- Zakres pomiarowy min. 15-350 bpm, dokładność ± 1%,
- Wykrywanie impulsu stymulatora,
- Analiza zaburzeń rytmu EKG, rozpoznawanie min. 20
rodzajów zaburzeń z alarmami
- Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora
- Funkcja opóźniająca alarm asystolii
Pomiar częstotliwości oddechu (RR) metodą impedancyjną.
Zakres pomiaru min. 0- 170 rpm, dokładność max: ±2 rpm
Pomiar SP02, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej,
wartości SP02 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów
ruchowych (technologia pomiarowa: FAST), wyświetlanie
liczbowego i graficznego wskaźnika perfuzji. Zakres
pomiarowy Sp02: 0 – 100%. Zakres pomiarowy tętna min.: 30300 bpm
Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi NIBP:
- Metoda pomiarowa oscylometryczna
- Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i
średniego. Zakres pomiarowy min: 10-26OmmHg, dokładność
+- 3mmHg.
- Fabrycznie zaprogramowane różne wartości początkowe
ciśnienia w mankiecie dla różnych grup wiekowych pacjentów:
dorosły, dziecko, noworodek
- Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w
zakresie co najmniej od 1 min. do 24h
- Funkcja stazy
Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi IBP:
- Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie
kardiomonitora, pomiar w 1 kanale z możliwością rozszerzenia
do 3 kanałów.
- Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego i żylnego oraz
rozbudowy o pomiar ciśnienia śródczaszkowego
- Zakres pomiarowy min.: -40 do 360 mmHg
- Możliwość stosowania przetworników min. 3 różnych
producentów
Wraz z monitorami w cenie oferty 2 szt. jedno lub
wieloparametrowy moduł pomiarowy, przenośny między
kardiomonitorami umożliwiający pomiar IBP w 2. i 3. kanale
na każdym z oferowanych kardiomonitorów
Pomiar temperatury powierzchniowy i/lub wewnętrzny.
Zakres pomiarowy min.: 0 - 45 stopni, dokładność ±0,1°C.
Wraz z monitorami w cenie oferty 2 szt. jedno lub
wieloparametrowy moduł pomiarowy, przenośny między
kardiomonitorami, umożliwiający pomiar Temp w 2. kanale na
każdym z oferowanych kardiomonitorów - 2 szt.
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Tak

Tak
Tak

Tak

Tak
Tak

Dokładność:
3mmHg – 0 pkt.
< 3mmHg – 10 pkt
Tak

Tak

Tak
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24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

Wraz z monitorami w cenie oferty 2 szt. jedno lub
wieloparametrowy moduł pomiarowy dwutlenku węgla CO2,
przenośny między kardiomonitorami, umożliwiający pomiar
CO2 na każdym z oferowanych kardiomonitorów. Metoda
pomiaru ze strumienia bocznego. Zakres pomiarowy min. 0150 mmHg.
Wyposażenie każdego z monitorów:
- 5 odprowadzeniowy przewód pacjenta EKG,
- Wielorazowy czujnik SPO2 na palec, elastyczny dla
dorosłych,
- Przewód połączeniowy NIBP wraz z min 3 różnego rodzaju
mankietami dla różnych grup pacjentów
- Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia
IBP(kompatybilny z czujnikami Edwards)
- Przetwornik CO2 - 1 szt., 10 układów pomiarowych dla
pacjentów niezaintubowanych oraz 10 układów pomiarowych
dla pacjentów zaintubowanych
- Wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury(naskórny)
W monitorze wbudowane złącze DVI lub HDMI

Tak

W monitor wbudowany interfejs sieciowy RJ-45 oraz min. 1
porty USB dla urządzeń zewnętrznych.
Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z
systemem centralnego monitorowania
Kardiomonitor wyposażony w dodatkowy akumulator na min 2
godziny pracy
Montaż monitorów do ściany(niezbędne akcesoria montażowe
wraz z kosztami robocizny w cenie oferty) lub wózek
przejezdny na kołach. Uchwyt naścienny powinien umożliwiać
regulację monitora w pionie i poziomie. Wraz z uchwytem oraz
wózkiem koszyczek na akcesoria pomiarowe. Rodzaj
montażu(naścienny lub na wózku) do ustalenia przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w
siedzibie zamawiającego w cenie oferty.
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie Polski
zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię
osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 24 miesiące

Tak
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Tak

Tak/Nie

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
(Podać ilość
przeglądów)
Tak

Tak

24 miesiące – 0
pkt. 25- 36
miesięcy 10 pkt.
Powyżej 36
miesięcy 20 pkt.
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Pakiet nr 3. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie monitorów funkcji życiowych- 12 szt.
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
Parametr
Wymagany

L.p.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia

1.
2.
3.

Monitor funkcji życiowych, urządzenia fabrycznie nowe
Model/ typ
Monitor z 1 płaskim ekranem kolorowym przekątna minimum
12” rozdzielczość min. 800x600
Ekran dotykowy
Obsługa monitora za pomocą pokrętła nawigacyjnego
Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych
parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie;
Co najmniej 5 niezależnych konfiguracji monitora z
możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych
pacjenta. Poszczególne konfiguracje programowane przez
użytkownika, bez konieczności wzywania wykwalifikowanego
serwisu
Trendy graficzne i tabelaryczne minimum 72 godzinne.

Tak
Podać
Tak

Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z
przebiegu monitorowania — do wydruku na centralnej
drukarce. Polska wersja językowa oprogramowania.
Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich
parametrów z możliwością zawieszenia czasowego /z
wyborem czasu zawieszenia/ lub na stałe;
Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń
dla potrzeb serwisu
Automatyczne ustawianie granic alarmowych nadzorowania w
odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta;
Monitor o konstrukcji modułowej z modułami w postaci
wymiennych kostek. Przesyłanie danych między modułami i
jednostką centralną poprzez złącze podczerwieni lub inne
niegalwaniczne.
Pomiar EKG
Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG – wyświetlanie do 12
odprowadzeń jednocześnie – programowane przez
użytkownika;
Zakres pomiarowy minimum 30 – 300 z dokładnością 2%
Granice alarmów w zakresie minimum 30 – 300
uderzeń/minutę
Kable EKG umożliwiające monitorowanie 3, 5 odprowadzeń;
Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -2.0 do +2.0
mV
Analiza arytmii z alarmami (dokonywana w monitorze
przyłóżkowym)
Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora
Pomiar respiracji
Pomiar metodą impedancji
Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na
ekranie
Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną

Tak

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Parametr
Oferowany

Ocena

<12'' – 0pkt
>=12'' – 10 pkt.

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

<=72 h – 0pkt.
>72 h i <=96 – 5pkt.
>96 h - 10pkt

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak – 10pkt
Nie - 0pkt
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.

Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwałem) i
ręczny (na żądanie)
Odstępy w trybie automatycznym programowane przez
użytkownika
Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej
3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach dla dorosłych i
dzieci wraz z przewodem połączeniowym;
Funkcja „stazy”
Pomiar saturacji i pletyzmografii
Algorytm pomiaru saturacji w technologii Nellcor lub z nią
kompatybilny
Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na
ekranie
Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty
ruchowe
Monitor wyposażony w funkcję umożliwiającą jednoczesny
pomiar saturacji i nieinwazyjnego ciśnienia na tej samej
kończynie be wywoływania alarmu saturacji i częstości
podczas pompowania mankietu
Czujnik do pomiaru dla dorosłych na palec – elastyczny,
niepowodujący ucisku, z przewodem połączeniowym
Zakres pomiarowy minimum 70–100% z dokładnością +/– 3%
Pomiar temperatury
Zakres pomiarowy minimum 0 – 45 °C
Pomiar pulsu w zakresie minimum 30–250
Pozostałe parametry
Możliwość rozbudowy o dodatkowe parametry pomiarowe w
postaci modułów (wymiennych kostek):
- kapnografia,
- inwazyjny pomiar ciśnienia,
- rzut minutowy metodą inwazyjną (termodylucja),
- rzut minutowy metodą małoinwazyjną (PICCO firmy Pulsion
lub CCO firmy Edwards),
- rzut minutowy metodą nieinwazyjną (impedancja
kardiograficzna).
Waga monitora z modułem pomiarowym oraz akumulatorem
max. 9 kg.
Zasilacz kardiomonitora wbudowany
Kardiomonitor wyposażony w wbudowany, łatwo
wymienialny akumulator lub akumulatory umożliwiający na
pracę urządzenia w przypadku braku zasilania 230 V.
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 4.5h
Wbudowany czytnik karty pamięci do zapisu danych
monitoringu
Zapamiętywanie na karcie pamięci krzywych dynamicznych w
czasie rzeczywistym (co najmniej 2 godziny pamięci)
Cicha praca monitora – chłodzenie konwekcyjne bez pracy
wentylatora
Dostawa statywów jezdnych do monitorów lub kompletów
umożliwiających montaż monitora do ściany umożliwiających
obracanie monitorem w pionie i poziomie(montaż uchwytów
na ścianie w cenie oferty). Rodzaj montażu(naścienny lub na
wózku) do ustalenia przez Zamawiającego po podpisaniu
umowy
Szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury
Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone
certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów
technicznych dostarczonych urządzeń.
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Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
>4.5 - <6h -0pkt
>=6h 10pkt
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
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51.
52.
53.
54.

Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w
siedzibie zamawiającego w cenie oferty.
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie Polski
zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię
osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 36 miesięcy
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Tak
Tak
(Podać ilość
przeglądów)
Tak

Tak

36 miesięcy – 0 pkt.
37- 48 miesięcy 10
pkt. Powyżej 48
miesięcy 20 pkt.
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Pakiet 4. Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń do ogrzewania pacjenta - 8 szt.
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
L.p.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia

1.
2.

Urządzenie fabrycznie nowe, zasilane napięciem 230V, 50 Hz
Urządzenie do ogrzewania pacjenta działające na zasadzie
wymuszonego obiegu ciepłym powietrzem.
Możliwość pracy urządzenia na Oddziałach Szpitala jak i Sali
Bloku Operacyjnego
Minimum cztery zakresy temperatur (+-1,5°): wysoka 43°C,
średnia 38°C, niska 32°C, pokojowa/otoczenia
Ogrzewacz wyposażony w alarmy dźwiękowe oraz wizualne
Filtr powietrzny wysokiej skuteczności. Wielkość cząstki: 0.2
- 0,3 mikrona
Urządzenie wyposażone w wyświetlacz wskazujący
podstawowe parametry pracy ogrzewacza
Urządzenie umożliwia nadzór oraz raportowanie przebiegu
terapii(czasu ogrzewania pacjenta, zbyt wysokiej temperatury
oraz nieprawidłowości podczas pracy)
Urządzenie posiadające możliwość monitorowania godzin
pracy urządzenia oraz monitorowania czasu ogrzewania
pacjenta
Minimum dwa tryby przepływu powietrza: szybki i wolny
Ogrzewacz wyposażony w 3 czujniki temperatury z
możliwością zastosowania dwóch różnych prędkości
przepływu powietrza
Urządzenie wyposażone w wózek na min. czterech kołach
jezdnych z blokadą kół.
W zestawie z urządzeniami jednorazowego użytku kołdry
grzewcze (pkt. 14,15,16,17). Kołdry skonstruowane z
podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze
rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Na
całej powierzchni kołdry małe otworki , które rozprowadzają
ciepło równomiernie na ciało pacjenta.
Kołdra grzewcza dla dorosłych 140 szt.:
- wielodostępowa o wym. 220x100cm (+-20cm).
- część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana,
posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w
celu lepszego ufiksowania kołdry.
- zbudowana z min. 6 oddzielonych perforacją sekcji.
- na wierzchniej części wyposażona w 2 plasterki do
przyklejenia koca.
Sterylna kołdra kardiochirurgiczna 20 szt.:
- wymiary 150x100 (+-10cm) z dodatkowym odcinkiem
przewodu grzewczego umożliwiającym połączenie z
przewodem grzewczym urządzenia zachowując sterylność
kołdry podczas zabiegu operacyjnego.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Parametr
Wymagany

Parametr
Oferowany

Ocena

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak/Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

Kołdra grzewcza pod pacjenta 20 szt.:
- wielodostępowa o wymiarach 220x100cm (+-10cm)
wyposażona w 2 otwory do podłączenia dmuchawy.
- taśma przylepna do lepszego mocowania kołdry na stole. specjalne perforacje po bokach kołdry pozwalają na
optymalne ułożenie pacjenta w odpowiedniej pozycji.
- dodatkowy opcjonalny otwór na twarz w ułożeniu pacjenta
innym niż na plecach
Kołdra grzewcza pediatryczna 20 szt. w rozmiarze 145cm x
100cm (+-20 cm) umożliwiający okrycie całego ciała
Szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury
Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone
certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów
technicznych dostarczonych urządzeń.
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w
siedzibie zamawiającego w cenie oferty. W okresie
gwarancyjnym nie rzadziej niż co roku
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie Polski
zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię
osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 36 miesięcy

ZP250_031_14

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
(Podać ilość
przeglądów)
Tak

Tak

36 miesięcy – 0
pkt. 37- 48
miesięcy 10 pkt.
Powyżej 48
miesięcy 20 pkt.
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Pakiet 5. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie drobnego sprzętu medycznego
Zestawy do trudnych intubacji
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
L.p.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia

Parametr
Wymagany

Laryngoskop do trudnej intubacji dla noworodków, dzieci
i dorosłych – 1 kpl.
Typ laryngoskopu: światłowodowy
Zawartość zestawu: 2 rękojeści światłowodowe,
akumulatorowe, diodowe (typu LED) w rozmiarze średnim i
noworodkowym+ ładowarka + 5 łyżek do trudnych intubacji z
lupą optyczną w rozm. dużym (4), średnim (3),
pediatrycznym (2) oraz niemowlęcym (1) i noworodkowym
(0) + 4 prowadnice do rurek intubacyjnych + ekran LCD z
kamerą i ładowarką + walizka (etui) + statyw
Rękojeść zasilająca: diodowe, rozmiar średni i noworodkowy,
zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo-jonowy), źródło
światła: dioda LED, wraz z ładowarką sieciową
Czas pracy rękojeści po pełnym naładowaniu akumulatora –
min. 10 godzin nieprzerwanej pracy
Żywotność diodowego źródła światła – min. 50 000 godzin

Tak

Żywotność akumulatora – min. 300 pełnych cykli ładowania
Możliwość wymiany akumulatora i źródła światła
Możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie(po wyjęciu
wkładu akumulatora)
Łyżki laryngoskopu dla dorosłych (rozm. 3 i 4) i pediatryczna
(rozm. 2): stalowe, światłowodowe, kąt zagięcia łyżki 46-48°,
wyposażone w lupę optyczną z optyką załamaną pod kątem
46-48°, port do podawania tlenu, wymienny moduł
światłowodu
Możliwość łatwego demontażu światłowodu oraz lupy
optycznej bez użycia narzędzi w celu wymiany lub
czyszczenia/sterylizacji
Możliwość sterylizacji łyżki oraz światłowodu w
autoklawie, dezynfekcja lupy optycznej środkami do
dezynfekcji optyk endoskopowych, możliwość sterylizacji
łyżki wraz z lupą w sterylizacji gazowej lub plazmowej
Wbudowany port do podawania tlenu zapewnia wstępną
insuflację pacjenta przy jednoczesnym oczyszczaniu optyki
urządzenia
Łyżki wyposażone w złącze umożliwiające podłączenie
standardowej kamery endoskopowej lub kamery z
przenośnym wyświetlaczem LCD
Łyżki laryngoskopu dla niemowląt i noworodków (rozm. 1 i
0): stalowe, światłowodowe, kąt zagięcia łyżki 46-48°,
wyposażone w zintegrowaną lupę optyczną z optyką
załamaną pod kątem 46-48°, port do podawania tlenu

Tak
Tak
Tak

Parametr
Oferowany

Ocena

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Żywotność
50 000h – 0 pkt
>50 000h – 10 pkt
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15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.

35.

Możliwość sterylizacji łyżki środkami do dezynfekcji
optyk endoskopowych, oraz w sterylizacji gazowej lub
plazmowej
Wbudowany port do podawania tlenu zapewnia wstępną
insuflację pacjenta przy jednoczesnym oczyszczaniu optyki
urządzenia
Łyżki wyposażone w złącze umożliwiające podłączenie
standardowej kamery endoskopowej lub kamery z
przenośnym wyświetlaczem LCD
Wyświetlacz LCD do prezentacji obrazu: ekran min. 5’’ z
kamerą umożliwiającą podłączenie do złącza łyżek
laryngoskopu, zasilany akumulatorowo, z możliwością
regulacji parametrów obrazu, z ładowarką sieciową
W zestawie specjalnie ukształtowane, sprężyste, wielorazowe
prowadnice do rurek intubacyjnych (dla rurek o rozm. 2,5 –
3,5; 4 – 5,5; 5-6,5 oraz 7-9mm) wykonane ze stali
nierdzewnej
Zestaw w trwałej walizce
Laryngoskop z lupą optyczną dla dorosłych – 1 kpl.
Typ laryngoskopu: światłowodowy
Zawartość zestawu: rękojeść światłowodowa, akumulatorowa,
diodowa (typu LED) + ładowarka + 2 łyżki do trudnych
intubacji z lupą optyczną w rozm. średnim (3) i dużym (4) + 2
prowadnice do rurek intubacyjnych + walizka (etui) z
tworzywa
Rękojeść zasilająca: diodowa, rozmiar średni, zasilana
akumulatorowo (akumulator litowo-jonowy), źródło światła:
dioda LED, wraz z ładowarką sieciową
Czas pracy rękojeści po pełnym naładowaniu akumulatora –
min. 10 godzin nieprzerwanej pracy
Żywotność diodowego źródła światła – min. 50 000 godzin

Tak

Żywotność akumulatora – min. 300 pełnych cykli ładowania
Możliwość wymiany akumulatora i źródła światła
Możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie(po wyjęciu
wkładu akumulatora)
Łyżki laryngoskopu: stalowe, światłowodowe, kąt zagięcia
łyżki 46-48°, wyposażone w lupę optyczną z optyką załamaną
pod kątem 46-48°, port do podawania tlenu, wymienny moduł
światłowodu
Możliwość łatwego demontażu światłowodu oraz lupy
optycznej bez użycia narzędzi w celu wymiany lub
czyszczenia/sterylizacji
Możliwość sterylizacji łyżki oraz światłowodu w
autoklawie, dezynfekcja lupy optycznej środkami do
dezynfekcji optyk endoskopowych, możliwość sterylizacji
łyżki wraz z lupą w sterylizacji gazowej lub plazmowej
Wbudowany port do podawania tlenu zapewniający wstępną
insuflację pacjenta przy jednoczesnym oczyszczaniu optyki
urządzenia
Łyżki wyposażone w złącze umożliwiające podłączenie
standardowej kamery endoskopowej lub kamery z
przenośnym wyświetlaczem LCD
W zestawie 2 specjalnie ukształtowane, sprężyste,
wielorazowe prowadnice do rurek intubacyjnych o różnych
rozmiarach (ETT 7-9 mm i 5-6,5 mm), wykonane ze stali
nierdzewnej
Zestaw w walizce z tworzywa

Tak
Tak
Tak
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Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Żywotność
50 000h – 0 pkt
>50 000h – 10 pkt
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36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.

Prowadnica do trudnych intubacji z ruchomą końcówką –
2 szt.
Prowadnica wielorazowa ze stali nierdzewnej
Kształt prowadnicy ułatwiający intubację w przypadkach
trudnej intubacji
Ruchoma końcówka prowadnicy - kąt zagięcia 30° – 60°
Pierścień zabezpieczający przed wysunięciem się prowadnicy
z rurki
Możliwość stosowania z rurkami intubacyjnymi o rozmiarach
6,5-8,5 mm
Możliwość sterylizacji prowadnicy w autoklawie, w tlenku
etylenu, systemach Sterrad (plazma) oraz dezynfekcji w
płynach
Giętka prowadnica światłowodowa
dla dorosłych – szt. 2
- Prowadnica z atraumatyczna ze światłowodem oraz z torem
wizyjnym umieszczonym wewnątrz prowadnicy, z okularem
pozwalającym na podgląd pola operacyjnego
- Rurka prowadnicy wykonana ze stali chirurgicznej – giętka
umożliwiająca dopasowanie kształtu do stanu i warunków
anatomicznych dróg oddechowych , umożliwiająca założenie
rurki intubacyjnej od rozmiaru 5,5
- Trzon wyposażony w uniwersalny uchwyt zasilający w
postaci rękojeści producenta lub klasycznej rękojeści
laryngoskopu światłowodowego.
- Dopinana rękojeść wyposażona w źródło światła z
zasilaniem bateryjnym - ogólnie dostępna w handlu bateria
- Prowadnica wyposażona w ruchomy uchwyt rurki
intubacyjnej pozwalający na dopasowanie miejsca mocowania
do długości rurki,
- Port tlenowy służący do biernej tlenoterapii oraz
oczyszczania pola zabiegowego podczas zabiegu intubacji
- Możliwość korzystania z prowadnicy przy intubacji z
użyciem klasycznego laryngoskopu.
Giętka prowadnica światłowodowa dla dzieci – szt. 1
- Prowadnica z atraumatyczna ze światłowodem oraz z torem
wizyjnym umieszczonym wewnątrz prowadnicy, z okularem
pozwalającym na podgląd pola operacyjnego
- Rurka prowadnicy wykonana ze stali chirurgicznej – giętka
umożliwiająca dopasowanie kształtu do stanu i warunków
anatomicznych dróg oddechowych , umożliwiająca założenie
rurki intubacyjnej od rozmiaru 2,5 do 5,0
- Trzon wyposażony w uniwersalny uchwyt zasilający w
postaci rękojeści producenta lub klasycznej rękojeści
laryngoskopu światłowodowego.
- Dopinana rękojeść wyposażona w źródło światła z
zasilaniem bateryjnym - ogólnie dostępna w handlu bateria
- Prowadnica wyposażona w ruchomy uchwyt rurki
intubacyjnej pozwalający na dopasowanie miejsca mocowania
do długości rurki,
- Port tlenowy służący do biernej tlenoterapii oraz
oczyszczania pola zabiegowego podczas zabiegu intubacji
- Możliwość korzystania z prowadnicy przy intubacji z
użyciem klasycznego laryngoskopu.
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

Tak
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45.

46.
47.

W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w
siedzibie zamawiającego w cenie oferty. W okresie
gwarancyjnym nie rzadziej niż co roku
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie
Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax.
Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 36 miesięcy
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Tak
(Podać ilość
przeglądów)
Tak
36 miesięcy – 0
pkt. 37- 48
miesięcy 10 pkt.
Powyżej 48
miesięcy 20 pkt.

Tak

Urządzeń do ogrzewania pacjenta- 3 szt.
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
L.p.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia

1.
2.

Urządzenie fabrycznie nowe, zasilane napięciem 230V, 50 Hz
System ogrzewania ciała pacjenta przy pomocy
wielorazowego użytku elektrycznych kołder grzewczych(bez
aktywnego udziału powietrza lub wody)
Jednostka sterująca powinna posiadać cyfrowy, dotykowy
kolorowy wyświetlacz TFT min. 3” pozwalający na
sterowanie wszystkimi możliwymi kombinacjami systemu
ogrzewania.
Jednostka sterująca dająca możliwość podłączenia min.
dwóch kołder grzewczych jednocześnie. Jednoczesne
niezależne sterowanie parametrami grzewczymi obu kołder
grzewczych
Jednostka sterująca powinna posiadać gniazdo wyrównania
potencjałów oraz dwa niezależne wyjścia do sterowania matą
i kocami grzewczymi jednocześnie a zarazem niezależnie.
Zakresy temperatur min. 30-40 °C (±1°C )
Precyzyjny pomiar temperatur złożony z min trzech
czujników pomiarowych
Ciągła kontrola temperatury grzania z funkcją
automatycznego rozłączenia systemu, blokadą w przypadku
przegrzania, ostrzeżenia i alarmy prezentowane wizualnie i
akustyczne, sterowanie mikroprocesorowe.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Łatwa możliwość montażu urządzenia na poręczy łózka
Mata i koce powinny być wyposażone w pokrowce
wielorazowego użytku, odporne na płyny i krew z
możliwością ich czyszczenia, dezynfekcji oraz prania
chemicznego w temper. do 95°C. Zarówno mata, koce, jaki i
pokrowce powinny być przezierne dla promieni RTG

Parametr
Wymagany

Parametr
Oferowany

Ocena

Tak
Tak
Tak
Przekątna 3” –0pkt,
>3” – 10 pkt
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak/Nie

Tak

Tak 10 pkt
Nie - 0pkt
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

System ogrzewania pacjenta zestaw nr 1:
Skład systemu ogrzewania pacjenta dla zestawu nr 1:
- 1 szt. – jednostka sterująca,
- 1 szt. – uchwyt mocujący,
- 1 szt. – przedłużacz min. 1,5 m,
- 1 szt. – koc na całe ciało o wym. 120x200 cm (+/- 2 cm),
- 1 szt. – pokrowiec wielorazowego użytku na koc
System ogrzewania pacjenta zestaw nr 2:
Skład systemu ogrzewania pacjenta dla zestawu nr 2:
- 1 szt. – jednostka sterująca,
- 1 szt. – uchwyt mocujący,
- 1 szt. – przedłużacz min. 1,5 m,
- 1 szt. – koc na barki/ramiona o wym. 175x32 cm (+/- 2 cm)
w pokrowcu wielorazowego użytku,
- 1 szt. - koc na tułów o wym. 92x52 cm (+/- 2 cm) w
pokrowcu wielorazowego użytku,
- 1 szt. - koc na nogę lewą o wym. 92x52 cm (+/- 2 cm) w
pokrowcu wielorazowego użytku,
- 1 szt. - koc na nogę prawą o wym. 92x52 cm (+/- 2 cm) w
pokrowcu wielorazowego użytku
System ogrzewania pacjenta zestaw nr 3:
Skład systemu ogrzewania pacjenta dla zestawu nr 3:
- 1 szt. – jednostka sterująca,
- 1 szt. – uchwyt mocujący,
- 2 szt. – przedłużacz min. 1,5 m,
- 2 szt. – koc o wym. 92x52 cm (+/- 2 cm) w pokrowcu
wielorazowego użytku,
- 1 szt. – mata grzewcza żelowa o wym. 93x49 (+/- 2 cm) w
pokrowcu wielorazowego użytku
System alarmów wizualnych i dźwiękowych
Waga urządzenia max 8kg

Tak

Tak
Tak

Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz

Tak

Zasilanie akumulatorowe

Tak/Nie

Szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury
Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone
certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i
przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń.
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w
siedzibie zamawiającego w cenie oferty. W okresie
gwarancyjnym nie rzadziej niż co roku
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie
Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax.
Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 36 miesięcy
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Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

Tak
Tak
Tak
(Podać ilość
przeglądów)
Tak

Tak

36 miesięcy – 0 pkt.
37- 48 miesięcy 10
pkt. Powyżej 48
miesięcy 20 pkt.

Halogenowa lampa operacyjna - 1 kpl.
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
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L.p.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia

1.

Sufitowa lampa operacyjna, dwuczaszowa, czasze
zamontowane współosiowo, konstrukcja monolityczna
pozwalająca łatwo utrzymać czystość
Montaż w sali operacyjnej (montaż i uruchomienie w cenie
oferty): wys. 2,60m (mierzone od podłogi do nawiewu
laminarnego, lampa mocowana na oddzielnym układzie
podwójnych dwuczęściowej ramion zapewniających wysoką
mobilność tzn. możliwość obrotu we wszystkich przegubach o
kąt 360°, dostosowana do niskiej sali
Każda z lamp mocowana na oddzielnym układzie ramion z
możliwością obrotu na wszystkich przegubach o kąt 360°
Źródło świtała
Żarówki halogenowe – min. 3 dla czaszy satelitarnej i min. 5
dla czaszy głównej
Natężenie światła >= 130klx dla czaszy satelitarnej i >=
150klx dla czaszy głównej
Średnica pola świetlnego dla każdej z czasz Min. 10-28cm
Elektroniczna regulacja natężenia, włączanie/wyłączanie,
realizowane z panelu zamontowanego na ramieniu lampy
Zakres regulacji natężenia dla każdej z czasz oddzielnie Min.
50-100%
Lampa przystosowana do montażu w sali operacyjnej, w której
wykonana jest instalacja elektryczna w postaci dwóch
obwodów - 3x6mm2
Jedna z czasz przystosowana do montażu kamery operacyjnej
Temperatura barwowa dla każdej z czasz Min. 4300 K
Zakres roboczy każdej lampy nie mniejszy niż 70 - 150 cm
Współczynnik odwzorowania barw – Ra Min. 96
Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej – R9 Min. 90
Sterylizowane uchwyty do lampy 6 szt. do każdej z czasz
Każda z czasz wyposażona w dwa uchwyty nie wykraczające
poza obrys czasz do przemieszczania czasz przez personel
pomocniczy oraz jeden wymienny uchwyt umieszczony w
centralnej części oprawy dla operatora, przystosowany do
sterylizacji parowej
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w
siedzibie zamawiającego w cenie oferty. W okresie
gwarancyjnym nie rzadziej niż co roku
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie Polski
zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię
osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 36 miesięcy

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

Parametr
Wymagany
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Parametr
Oferowany

Ocena

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
(Podać ilość
przeglądów)
Tak

Tak

36 miesięcy – 0
pkt. 37- 48
miesięcy 10 pkt.
Powyżej 48
miesięcy 20 pkt.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych
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Pakiet 6. Zakup, dostawa i uruchomienie zestawu histeroskopowego - 1 kpl
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
Zestaw histeroskopowy fabrycznie nowy
Pompa ssąco płucząca
Pompa służąca do płukania i odsysania podczas operacji
histeroskopowych i laparoskopowych
Płukanie realizowane za pomocą pompy rolkowej
Odsysanie realizowane za pomocą pompy podciśnieniowej
Zakres regulacji ciśnienia płukania:
-Histeroskopia: 0-200 mmHg
-Laparoskopia 0-400 mmHg
Zakres regulacji przepływu:
-Histeroskopia: 0-500 ml/min
-Laparoskopia 0-1000 ml/min
Zakres regulacji ciśnienia odsysania:
-Histeroskopia: 0 – (-0,5) bar
-Laparoskopia 0 – (-0,8) bar
Automatyczny dobór zakresów parametrów płukania w
zależności od drenów
Wyświetlacz wartości ciśnienia zadanego oraz mierzonego
płukania oraz odsysania
Wyświetlacz wartości zadanej oraz mierzonej prędkości
przepływu płynu
Alarmy przekroczenia wartości zadanych
Interfejs do komunikacji pomiędzy urządzeniami
Wyposażenie:
- słój do odsysania 5 litrowy, pokrywa, stojak na słój
- dreny do odsysania, silikonowe, nadające się do sterylizacji
(laparoskopowy 4 szt, histeroskopowy 4 szt.)
- dreny do płukania, silikonowe, nadające się do sterylizacji
(szt. 4)
- dreny do płukania jednorazowy, sterylne (szt. 50)
Resektoskop bipolarny
Resektoskop bipolarny przeznaczony do resekcji zmian
patologicznych w obrębie jamy macicy w środowisku soli
fizjologicznej, kompatybilny z diatermią elektrochirurgiczną
VIO 300D
Resektoskop nie wymagający użycia płytki neutralnej
podkładanej pod ciało pacjenta
Optyka endoskopowa: kąt patrzenia 12°, śr. 4mm, dł. 30 cm.
Autoklawowalna wraz z pojemnikiem do sterylizacji
Płaszcz resektoskopu obrotowy, składający się z płaszcza
zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły
przepływ medium płuczącego, średnica zewnętrzna 26 Fr, z
izolacją ceramiczną i obturatorem
Element pracujący bipolarny wraz z przewodem
elektrycznym

Parametr
Wymagany

Parametr
Oferowany

Ocena

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak/Nie
Tak/Nie
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

Dwubiegunowa konstrukcja elektrody tnącej. Elektroda
tnąca zawiera aktywną część tnącą oraz część neutralną
umieszczoną nad częścią aktywną
Przepływ prądu wysokiej częstotliwości tylko w obrębie
resekowanej tkanki soli fizjologicznej oraz elektrody tnącej
Elektrody bipolarne pętlowe duże, 24 Fr, wielorazowe
(12szt.)
Elektrody bipolarne kulkowe, 24 Fr, wielorazowe (2 szt.)
Plastikowy pojemnik do sterylizacji (1 szt.)
Histeroskop kompaktowy ambulatoryjny
Histeroskop jednoczęściowy z kanałem płuczącym, (optyka
ze zintegrowanym kanałem płuczącym z kranikiem, okular
prosty), rozmiar 2,9mm, kąt patrzenia 30°, dł. 24 cm, o
konstrukcji umożliwiającej niezależną pracę bez płaszcza
zewnętrznego jak również z nakładanym płaszczem
zewnętrznym z możliwością zamocowania w dwóch
pozycjach: aktywnej oraz pasywnej (1 szt.)
Płaszcz zewnętrzny o rozmiarze 3,7 mm, dł 18 cm, z
przyłączeniem ssącym z kranikiem, kompatybilny z
histeroskopem, zapewniający uzyskanie przepływu ciągłego.
Mocowanie płaszcza na histeroskopie w dwóch pozycjach:
aktywnej oraz pasywnej (1 szt.)
Płaszcz zewnętrzny o rozmiarze 4,4 mm, dł 16 cm, z
przyłączeniem ssącym z kranikiem oraz kanałem
instrumentowym dla narzędzi 5 Fr, kompatybilny z
histeroskopem. Mocowanie płaszcza na histeroskopie w
dwóch pozycjach: aktywnej oraz pasywnej (1 szt.)
Kleszcze chwytająco-biopsyjne, dwie bransze ruchome, śr. 5
Fr, dł. 34cm (2 szt.)
Nożyczki ostro zakończone, jedno ostrze ruchome, śr. 5 Fr,
dł. 34 cm (4 szt.)
Kulociąg, dwie bransze ruchome, śr. 5 Fr, dł. 34 cm (2 szt.)
Elektroda bipolarna haczykowa, śr. 5 Fr, dł. 36 cm (8 szt.)
Przewód w.cz. Bipolarny (2 szt.)
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania
instrumentów, jedno poziomowy z silikonowymi taśmami do
zamocowania instrumentów (1 szt.)
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane
w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. W okresie
gwarancyjnym nie rzadziej niż co roku
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie
Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax.
Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 24 miesięcy
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Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
(Podać ilość
przeglądów)
Tak

Tak

24 miesięcy – 0
pkt. 25 - 36
miesięcy 10 pkt.
Powyżej 37
miesięcy 20 pkt.
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Pakiet 7. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zestawu artroskopowego- 1 kpl(Blok Ogólny)
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości Full HD –
1szt.
Rozdzielczość kamery 1920x1080
Skanowanie progresywne obrazu
3 przetworniki obrazu w technologii CMOS
Sterowanie konsolą za pomocą kolorowego panelu
dotykowego
Menu konsoli w języku polskim
System pracy kamery: PAL, NTSC
Wbudowane programy specjalistyczne dla różnych
specjalności: min 9
Głowica kamery wyposażona w min 4 przyciski
Możliwość programowania przycisków głowicy kamery
Mocowanie optyk endoskopowych za pomocą łącznika CMount (standardowy system umożliwiający użytkowanie z
optykami różnych producentów)
Wyjścia wideo: min 2x DVI, S-Video
Wyjście wideo: HDMI
Zoom cyfrowy z zakresem powiększenia min. 1.8x
Przewód głowicy kamery o długości min 3 m
Możliwość pracy w systemie zintegrowanym.
Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury
barwowej koloru czerwonego i niebieskiego
Monitor medyczny LED 1 szt

17.

Parametr
Wymagany

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Min. 4 tryby wyświetlania (jeden obraz, obraz w obrazie,
obraz przy obrazie, obraz na obrazie)
Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności
chirurgicznych (temperatura barwowa) min 9 specjalności
Regulacja składowych barwy: czerwony, zielony, niebieski
Możliwość zablokowania przycisków
Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez
urządzenie
Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego
Kąt widzenia: prawo/lewo/góra/dół — min. 85 stopni
Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1200
Wejścia min: DVI, S-Video, VGA, Component
Wejście: HDMI
Źródło światła w techn. LED moc min 200 W 1 szt.

28.
Żywotność diody LED powyżej 12 000 godzin

Ocena

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak/Nie

Tak - 5 pkt
Nie – 0 pkt

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Przekątna min 26 cali
18.

Parametr
Oferowany

Przekątna 26-26,5"
– 0 pkt, >26,5" –
10 pkt

Tak
Tak
Tak
Tak/Nie

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak/Nie
Tak
Tak

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
Żywotność
12 000– 0 pkt,
>12 000 – 10 pkt
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29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

Moc źródła 240W
Wyświetlacz numeryczny prezentujący poziom natężenia
światła
Menu urządzenia w języku polskim
Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia
w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od
światłowodu ,zabezpieczającą przed poparzeniem ciała
pacjenta
Uniwersalne przyłącze do swiatłowodów (akceptacja
końcówek światłowodów różnych producentów bez
stosowania dodatkowych adapterów)
Światłowód autoklawowalny o długości min. 3m, średnicy
min. 5mm, 2 szt.
Rejestrator medyczny 1 szt.
Wbudowany kolorowy, dotykowy panel LCD zastępujący
klawiaturę.
Jednoczesna rejestracja obrazu z dwóch źródeł sygnału –
dwa niezależne kanały wideo umożliwiające rejestrację z
kamery endoskopowej i kamery zewnętrznej lub kamery
wbudowanej w lampie operacyjnej.
Min 2 gniazda: Wejścia/wyjścia cyfrowe umożliwiające
podłączenie sygnału o maksymalnej rozdzielczości
oferowanej kamery
Wejścia/wyjścia analogowe: S-Video, Composit Video
Możliwość wprowadzenia danych pacjenta i adnotacji
Zapis danych na wbudowanym nośniku pamięci (HDD,
Flash). Możliwość archiwizacji danych na płytach CD/DVD
oraz zewnętrznych urządzeniach typu USB.
Zapis zdjęć w rozdzielczości zgodnej z maksymalną
rozdzielczością oferowanej kamery, zapis sygnału wideo w
rozdzielczości HDTV
Min 3 formaty zapisu zdjęć (BMP, JPEG, TIFF)
Format zapisu sygnału video MPEG – 2, MPEG-4 720p i
1080p
Pamięć wewnętrzna min. 1 TB

Tak
Tak

Sterowanie pracą urządzenia za pomocą głowicy kamery
endoskopowej, pilota bezprzewodowego oraz panelu
sterującego.
Możliwość przesyłania zapisanych zdjęć i sekwencji wideo
do komputerowej sieci szpitalnej i serwera PACS bez
konieczności dokupywania dodatkowych
licencji/funkcjonalności
Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo
rozpoznawalnych
Zapis dźwięku i komentarzy głosowych
Pompa artroskopowa , 1 szt.
Możliwość pracy w trybie napływu (jednotorowym) lub w
trybie napływu/odpływu (dwutorowym)
Dreny w postaci szybko montowanych kaset
Dreny w napływu i odpływu kodowane kolorem
Optymalizacja parametrów pracy ostrzy shavera i elektrod
waporyzacyjnych (rozpoznawanie typów ostrzy i elektrod
przez pompę) zwiększająca efektywność oraz poprawiająca
jakość wizualizacji zabiegu
Prekonfigurowane programy stawowe: min.4

Tak
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Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak/Nie
Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Pojemność 1 TB –
0 pkt,
> 1 TB – 5 pkt
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.

Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki
możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji
osprzętu artroskopowego
Funkcja płukania: zwiększenie ciśnienia i przepływu/ssania
w zaprogramowanym przedziale czasowym
Pomoc kontekstowa dostępna dla użytkownika z różnych
poziomów menu pompy
Sterowanie konsolą za pomocą kolorowego panelu
dotykowego
Możliwość konfigurowania indywidualnych profili
użytkowników
Informacja dźwiękowa o podłączeniu/odłączeniu akcesorium
Zakres ciśnienia: min. 0-150mmHg
Zakres przepływu: min. 0-2.5l/min
Jednorazowy dren w torze napływu min. 20 szt.
Konsola do waporyzacji i obsługi shavera 1 szt.
Możliwość podłączenia i obsługi shavera artroskopowego
Możliwość podłączenia przełącznika nożnego
przewodowego
Częstotliwość pracy: min. 200kHz
Moc cięcia min. 380W
Moc koagulacji min. 80W
Elektrody jednorazowe z wbudowanym przewodem
sterującym (dł. min. 3m), automatycznie rozpoznawane
przez konsolę
Możliwość wyginania elektrod pod dowolnym kątem w
zakresie 0-45 stopni
Uchwyt elektrody z funkcją sterowania poziomem mocy
Urządzenie bipolarne pracujące w środowisku soli
fizjologicznej – funkcja cięcia i koagulacji
Ostrza shavera automatycznie rozpoznawane przez konsolę
Shaver artroskopowy 2 szt
Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez
konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy
Uchwyt Shavera kompatybilny z konsolą do waporyzacji
przedstawioną w zestawie
Zakres obrotów maksymalnych do min. 12000 obr./min,
oscylacje do min. 3000 cykli/min
Programowalne przyciski na uchwycie
Regulacja ssania 0-100%
Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania,
wyposażony w silnik bezszczotkowy
Współpraca uchwytu z ostrzami o średnicy w zakresie min.
2,5mm - 5,5mm
Optyki artroskopowe
Optyka artroskopowa 4.0mm/30º długość 140mm,
szerokokątna; szafirowa soczewka na dystalnym
zakończeniu; wyposażona w trzy adaptery do podłączenia
światłowodów innych firm (Storz, Wolf, ACMI),
autoklawowalna, 2 szt.
Optyka artroskopowa 4.0mm/70º długość 140mm,
szerokokątna; szafirowa soczewka na dystalnym
zakończeniu; wyposażona w trzy adaptery do podłączenia
światłowodów innych firm (Storz, Wolf, ACMI),
autoklawowalna, 1 szt.
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Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak/Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
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82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.

Optyka artroskopowa 2.7mm/30º długość 120mm,
szerokokątna; szafirowa soczewka na dystalnym
zakończeniu; wyposażona w trzy adaptery do podłączenia
światłowodów innych firm (Storz, Wolf, ACMI),
autoklawowalna, 1 szt.
Kaseta sterylizacyjna do optyki artroskopowej 4 szt
Kaniula do oferowanej optyki śr.5,6-5,8mm dwa zawory
obrotowe, obturator ołówkowy do oferowanej kaniuli
Zestaw narzędzi artroskopowych
Kaniula do oferowanej optyki śr.5,6-5,8mm dwa zawory
obrotowe, obturator ołówkowy do oferowanej kaniuli; 2 szt.
Kaniula do oferowanej optyki 2,7mm śr. 4 mm dwa zawory
obrotowe, obturator ołówkowy do oferowanej kaniuli; 1 szt
Haczyk artroskopowy 5 mm 2 szt.
Narzędzia artroskopowe jednoczęściowe , wielorazowe,
autoklawowalne do wyboru z katalogu 29 szt.
Taca sterylizacyjna na narzędzia artroskopowe 1 szt.
Ostrza i elektrody do shavera
Ostrze 4.0mm typ Tomcat jednorazowe 5 szt
Ostrze 4.0mm typ Agressive Plus jednorazowe 5 szt
Elektrody jednorazowe z wbudowanym przewodem
sterującym (dł. min. 3m), średnica 3,5-4mm, do wyboru z
katalogu 4 szt.
Wózek przejezdny na cały zestaw artroskopowy 1 szt.
Podstawa jezdna z blokadą min 2 kół.
Wbudowana listwa zasilająca
Centralnie montowane ruchome ramię pod monitor
Min 1 szuflada na akcesoria
Zamykane z tyłu drzwiczki
Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu
Uchwyt do podwieszenia płynów
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane
w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. W okresie
gwarancyjnym nie rzadziej niż co roku
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie
Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax.
Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 24 miesięcy
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Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
(Podać ilość
przeglądów)
Tak

Tak

24 miesięcy – 0
pkt. 25 - 36
miesięcy 10 pkt.
Powyżej 37
miesięcy 20 pkt.
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Pakiet 8. Zakup, dostawa i uruchomienie łóżek szpitalnych
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
L.p.
1.

2.

3.
4.
5.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
Łóżko min. 2 segmentowe – szt. 40
Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami
umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z
kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym,
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie UV
Wymiary zewnętrzne łóżka:
− Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm)
− Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami: 910
mm (+/- 20 mm).Szerokość całkowita rozumiana jako
najbardziej wystające elementy łóżka tj. krążki odbojowe
− wymiar leża 800x2000 (+/- 20 mm)
W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany
przed uderzeniami oraz otarciami
Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej
ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami
umieszczone na dwóch szczeblach barierki
Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione
wysokiej jakości płytą HPL odporną na działanie wysokiej
temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez
użycia narzędzi.

6.

Parametr
Wymagany

Tak

Tak
Tak/Nie

8.
9.
10.
11.
12.
13.

15.

Siatka
demontowana z
ramy – 10 pkt
Siatka bez
możliwości
demontażu – 0 pkt

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Wzmocniona podstawa leża, obciążenie łóżka min. 170 kg
14.

Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

Tak

Tak/Nie

Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac. W
części wezgłowia uchwyty materaca, dostosowujące się do
szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów.
W min. 2 narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka
kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.
Łóżko wyposażona w uchwyty umożliwiające zawieszenie
uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku.
Wysokość leża od podłoża: 550mm (+/- 30 mm)
Regulacja kąta segmentu oparcia pleców w zakresie:
0 – 750 (± 50)
Realizowana za pomocą sprężyny gazowej
Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą
dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu
dla leżącego pacjenta

Ocena

Tak
Tak

Segmenty leża wypełnione stalową siatką o wymiarach oczek 5 x
5cm (+-0,5cm). Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o
średnicy minimum 5mm (+-1mm).
7.

Parametr
Oferowany

Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 Tak
mm w tym min. 2 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu.
Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy Tak
wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę.

170-190 kg – 0
pkt.
>190 kg – 10 pkt
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16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

Elementy wyposażenia łóżek 2-segmentowych:
- Materac piankowy dopasowany do ramy leża, Pianka
poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy
dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca,
pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z zabezpieczenie przed
zalaniem, tzw. okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na
dezynfekcję. – szt. 40
- Barierki boczne chromowane, składana wzdłuż ramy leża za
pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych
tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi – kpl. 40
- Wieszak kroplówki – szt. 40
Łóżko min. 4 segmentowe sterowane, elektrycznie – szt. 22
Łóżko zasilane elektrycznie napięciem 230V, 50 Hz
Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami
umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z
kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym,
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie UV
Wymiary zewnętrzne łóżka:
− Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm)
− Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami: 910
mm (+/- 20 mm).Szerokość całkowita rozumiana jako
najbardziej wystające elementy łóżka tj. krążki odbojowe
− wymiar leża 800x2000 (+/- 20 mm)
W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany
przed uderzeniami oraz otarciami
Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej
ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami
umieszczone na dwóch szczeblach barierki
Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione
wysokiej jakości płytą HPL odporną na działanie wysokiej
temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez
użycia narzędzi.
Segmenty leża wypełnione stalową siatką o wymiarach oczek 5 x
5cm (+-0,5cm). Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o
średnicy minimum 5mm (+-1mm).
Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome
Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac. W
części wezgłowia uchwyty materaca, dostosowujące się do
szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów.
W min. 2 narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka
kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.
Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko
przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy
PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie
produktu.
Regulacja pozycji łóżka elektrycznych :
- segmentu oparcia pleców : 0 - 75°(± 5°),
- segmentu uda: 0 - 45°(± 5°).
Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana
mechanizmem zapadkowym

30.

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak/Nie

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja
Autokontur)

Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

Tak

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 370 - 790 mm
(± 30mm)
31.
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Tak

Najniższe
położenie leża – 5
pkt
Pozostali – 0 pkt

Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych
32.
33.

34.
35.
36.

Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych
funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny.
Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z
blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża.
Zakres regulacji:
- Kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 14° (± 3°),
- Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 14° (± 3°).
Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125
mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę
kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie.
Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Wzmocniona podstawa leża, obciążenie łóżka min. 170 kg
37.

38.
39.

ZP250_031_14

Elementy wyposażenia łóżek 4-segmentowych, elektrycznych:
Tak
- Materac zapobiegający odleżynom do drugiego stopnia
włącznie. Materac przeciwodleżynowy min. 3-sekcyjny pasywny.
Konstrukcja materaca w postaci wycięć w kształcie gofra
powoduje równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała
pacjenta, niwelujący w ten sposób koncentrację nacisku na
wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstawanie
odleżyn. Materac podzielony na min. 3 sekcje/strefy z których
każda wykonana jest z innej pianki poliuretanowej. Brzegi
materaca wykonane są z pianki twardszej, gwarantującej
stabilność i poczucie bezpieczeństwa pacjenta podczas siedzenia
na krawędzi leża. Pokrowiec materaca zapinany na zamek z listwą
chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny
nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej. Materiał posiada
właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi,
przenikanie cząstek wirusowych i bakterii. Wycięcia na
powierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną
membraną pokrowca zapewniają dobra wentylację między
materacem i powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszają poziom
wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn.
Materac dostosowany do wymiarów leża o grubości 15 cm (+1cm) – szt. 20
- Materac piankowy dopasowany do ramy leża, Pianka
poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy
dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca,
pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z zabezpieczenie przed
zalaniem, tzw. okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na
dezynfekcję. – szt. 2
- Barierki boczne chromowane, składana wzdłuż ramy leża za
pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych
tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi – kpl. 22
- Wysięgnik z uchwytem ręki - 20
- Wieszak kroplówki – szt. 20
- Chromowany uchwyt uniwersalny – szt 20
Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów łóżek (min. 10
Tak
kolorów). Wybór kolorów przez Zamawiającego po podpisaniu
umowy
Możliwość wyboru koloru ramy łóżka (min 2 kolory). Wybór
Tak/Nie
kolorów przez Zamawiającego po podpisaniu umowy

170-190 kg – 0
pkt.
>190 kg – 10 pkt

Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
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40.

41.

42.
43.

44.
45.

Do łóżek (2 oraz 4-segmentowego) szafka przyłóżkowa z
ruchomym blatem bocznym – szt 60:
1. Wymiary zewnętrzne:
- wysokość - 870 mm (± 20mm)
- szerokość - 540 mm (± 30mm)
- głębokość - 450 mm (± 40mm)
- regulacja wysokości blatu bocznego 750 - 1100mm (± 40mm)
2. Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki
szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali
lakierowanej proszkowo lub z aluminium. Blat szafki oraz czoła
szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL
3. Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami
półka. Pod dolną szufladą półka na obuwie.
4. Szuflada górna wyposażona w tworzywowy wkład ułatwiający
mycie i dezynfekcję z podziałem na min.3 części. Szuflada
wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach
rolkowych. Szuflada dolna wyposażona w tworzywowy wkład
łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na min. 3
części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o
pojemności do 1,5 l.
5. Szafka wyposażona w możliwość montażu i demontażu
odejmowanego blatu bocznego wykonanego z wytrzymałej płyty
HPL z możliwością montażu z prawej lub lewej strony bez użycia
narzędzi. Blat boczny wyposażony w koło ułatwiające
przemieszczanie. Odczepianie blatu bocznego od ściany szafki
realizowane ręcznie bez użycia narzędzi. Regulacja wysokości
blatu bocznego realizowana za pomocą sprężyny gazowej.
Blat boczny zaopatrzony w listwy, chroniące przed zsuwaniem się
przedmiotów z blatu.
Blat górny wyposażony w reling i listwy boczne chroniące przed
zsuwaniem się przedmiotów z blatu oraz tworzywowy uchwyt na
kubek mocowany do relingu.
6. Cztery podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, plus 1 koło
podwójne półki bocznej.
7. Czoła szuflad oraz blat szafki dopasowane kolorystycznie do
wypełnień szczytów łóżka.
Szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury
Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone
certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów
technicznych dostarczonych urządzeń.
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w
siedzibie zamawiającego w cenie oferty. W okresie
gwarancyjnym nie rzadziej niż co roku
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie Polski
zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię
osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 36 miesięcy
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Tak

Tak

Tak
Tak
(Podać ilość
przeglądów)
Tak

Tak

36 miesięcy – 0
pkt. 37- 48
miesięcy 10 pkt.
Powyżej 48
miesięcy 20 pkt.
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Pakiet 9: Zakup, montaż i dostawa systemu 24 godzinnej rejestracji ciśnienia i sygnału EKG metodą
Holtera
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
Lp.
1.

Parametry

Wartość
wymagana
Szt. 3

2.

Zestaw 24- godzinnych rejestratorów ciśnienia metodą
Holtera
Maksymalne mierzone ciśnienia skurczowe

3.

Minimalne mierzone ciśnienia rozkurczowe

30mmHg

4.

Funkcja pomiary średniego tętniczego ciśnienia

Tak

5.

Zakres pomiarowy dla tętna

6.

Weryfikacja poprawności pomiarów w czasie badania
poprzez bieżącą analizę mierzonych oscylacji tętna i
separację oscylacji oddechowych oraz ruchowych
Automatyczne powtórzenie błędnego odczytu ciśnienia w
czasie pomiaru
Algorytm odtwarzający wartość błędnego pomiaru ciśnienia
na podstawie pozostałych wartości z pomiaru i poprzednich
wyników pomiarów
Raport zaistniałych błędów pomiarów

Min. 40180 /min
Tak

7.
8.
9.
10.

Min.
250mmHg

Tak

Od 6 min.
Do 120min.
Tak

15.

Regulowany odstęp pomiędzy kolejnymi pomiarami
automatycznymi
Przycisk pacjenta zapewniający dodatkowy pomiar ciśnienia
„na żądanie” lub przerwanie pomiaru automatycznego
Pamięć wewnętrzna

16.

Czas badania na pojedynczym zestawie baterii

17.

Mankiety pomiarowe dostępne dla aparatu w szerokim
zakresie obwodu ramienia:
a. minimalny zakres obwodu ramienia dla najmniejszego
dostępnego mankietu 12 cm +-2cm
b. minimalny zakres obwodu ramienia dla największego
dostępnego mankietu 50 cm +-2cm
c. mankiet standardowy w zakresie obejmującym zakres
obwodów ramienia min. 24 do 32 cm
Mankiety o konstrukcji pozwalające na wymianę

13.
14.

18.

=<250mmHg –
0pkt
>250mmHg –
5pkt.

Tak

Tak

12.

Punktacja

Tak

Programowe i sprzętowe ograniczenie maksymalnego czas
pomiaru
Programowe i sprzętowe ograniczenie maksymalnego
maksymalnego ciśnienia
Funkcja adaptacyjnego pompowanie mankietu pomiarowego

11.

Wartość
oferowana

Max.
300mmHg
Tak

Pojemność
min. 200
pom.
Min.
48godzin
Tak

Tak

=<200 pom. 0
pkt.; >200 pom.
– 5pkt.
=<48 godz. –
0pkt; >48godz.
10 pkt.
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19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

uszkodzonego pęcherza,
Zasilanie rejestratorów z ogólnodostępnych baterii o
rozmiarze AA lub też AAA
Wymiary zewnętrzne aparatu nie większe niż 100 x 70 x 25
mm
Waga aparatu wraz z bateriami
Oprogramowanie do obsługi aparatu:
- ustawianie aparatu do badania zgodnie z indywidualnym
protokołem dla pacjenta
- odczyt wyników badań
- prezentacja wartości ciśnienia skurczowego,
rozkurczowego, średniego ciśnienia tętniczego, pulsu
ciśnienia oraz wartości częstości tętna, w postaci tabeli
pomiarowej oraz wykresów dobowych
- podstawowe wartości statyczne z badania z możliwością
automatycznej korekcji
- oprogramowanie zabezpieczone przed nieuprawnionym
dostępem do danych osobowych i medycznych z funkcją
audytu wykonywanych operacji
- zapewnienie kompatybilności i możliwości przesyłu
wyników do bazy danych, zawierającej dane z systemu
holtera EKG
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia
w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta
dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty.
Przeglądy nie rzadziej, niż co roku.
Szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury
Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone
certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i
przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń.
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie
Polski zawierający nazwę firmy, adres,telefon, fax.
Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 24 miesięcy
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Tak
Tak
<250g
Tak

TAK
TAK
(podać
liczbę)
TAK

TAK
24mies. =0pkt
>24 i <=36 5pkt.
>36- 10pkt

TAK, Podać

Rejestracja sygnału EKG
Pełna nazwa urządzenia ...................................................................................................................................................
Producent .........................................................................................................................................................................
Kraj ...................................................................................................................................................................................
Rok produkcji 2014
Lp.
1.

2.
3.

Parametry
Zestaw 24- godzinnych rejestratorów sygnału EKG metodą
Holtera
- rejestrator 3 kanałowy szt. 8
- rejestrator 12 kanałowy szt. 3
Zapis danych na standardowej karcie pamięci,
ogólnodostępnej na rynku komercyjnym, o dowolnej
pojemności.
Rozdzielczość próbkowania amplitudowego [bity]

Wartość
wymagana
Szt. 11

Wartość
oferowana

Punktacja

Tak/Nie

Tak- 10pkt
Nie – 0pkt

Podać

>=16bitów-10pkt
>=14 i <16 – 5 pkt.
<14 – 0pkt
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4.

Częstotliwość próbkowania [próbki/s]

Podać

5.

Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz
zakończenia zapisu
Czas ciągłego zapisu 12-kanałowego EKG

Tak

Możliwość aktywowania trybu przedłużonej rejestracji do
min. 10 dni
System ochrony zapisu EKG – automatyczne wyłączenie w
przypadku zbyt słabej baterii, zachowanie zapisu po wyjęciu
baterii (także w czasie trwania rejestracji), automatyczne
wznawianie zapisu w przypadku krótkiego rozłączenia
zasilania (np. w przypadku wstrząsu).
Zapis czynności oddechowej pacjenta
Detekcja pracy stymulatora serca
Przycisk zdarzeń dla pacjenta
Zasilanie z baterii lub akumulatorka typu AA lub AAA
W zestawie z rejestratorem, kable pacjenta do pracy i jeden
zapasowy, karta pamięci do pracy oraz 1 karta zapasowa oraz
etui dla pacjenta
Wodoszczelna obudowa
Waga rejestratora poniżej 100g
Integracja z systemem HIS protokołem HL7 pozwalająca na:
- pracę z lista pracy (Worklist)
- przesyłanie wyników badań generowanych z systemu
Holtera do systemu PACS w formacie *.pdf, natomiast do
systemu HIS odnośnik pozwalający na otwarcie wyniku
- zlecanie badania z systemu HIS i przesyłanie bezpośrednio
do serwera informacji o zakończeniu badania
- pliki bazy danych o pacjentach umieszczone w lokalizacji
sieciowej na Szpitalnych macierzach danych.
- system umożliwiający rozbudowę o kolejne stanowiska,
- integracja z systemami HIS i RIS w całości po stronie
Oferenta
3 stacje lekarskie oraz 3 licencje na oprogramowanie
umożliwiające dokonywanie analizy zapisu EKG.
Zestaw kluczy sprzętowych, haseł umożliwiających dostęp
do konta administratora dla 2 osób – pracowników Sekcji
Aparatury Medycznej (bez ograniczeń czasowych). Szkolenie
z obsługi serwisowej systemu (przeglądy, drobne naprawy)
Funkcje oprogramowania
Automatyczna analiza arytmii
Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji
wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej,
komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej)
Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz
wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii w tym
częstoskurczów komorowych i nadkomorowych, wolnych
rytmów komorowych, bigeminii i trigeminii oraz bradykardii,
pauz i przerw w rytmie typu 2RR
Automatyczna detekcja migotania przedsionków z
możliwością ręcznego oznaczania epizodów migotania i
informacją o łącznym procencie migotania w analizowanym
zapisie
Automatyczna klasyfikacja pobudzeń wystymulowanych z

Tak

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

Podać

Tak/Nie

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
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Min. zaoferowany
czas- 0pkt
Max. zaoferowany
czas – 10pkt
Min. zaoferowany
czas- 0pkt
Max. zaoferowany
czas – 10pkt
Tak – 15pkt.
Nie – 0pkt.
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25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

podziałem na stymulację przedsionków, komór oraz
dwujamową wraz z prezentacją histogramową czasów pikpobudzenie oraz pik-pik
Jednorazowa łączna ocena, analiza i raportowanie do 7 dni
EKG
Korekcja detekcji i rozpoznawania morfologii w zakresie
progu detekcji pobudzeń, możliwość wyboru dowolnej
konfiguracji kanałów do analizy
Funkcja uczenia systemu algorytmu analizy, poprzez
wskazanie morfologii do zmiany typu i rodzaju klasyfikacji
uwzględnianie w reanalizie automatycznej (bez konieczności
ręcznej reklasyfikacji)
Korekcja ustawień rozpoznawania arytmii z uwzględnieniem
wartości rytmu dla epizodów częstoskurczu, wartości
maksymalnego rytmu dla bradykardii, długości czasu
przerwy dla pauz, itp.
Automatyczna detekcja arytmii w postaci pobudzeń
przedwczesnych (nadkomorowych i komorowych) oraz
zastępczych (nadkomorowych i komorowych), z możliwością
wyłączenia rozpoznawania przez algorytm automatyczny
Automatyczna korekcja morfologii przedwczesnej do
normalnej po usunięciu przez operatora przyczyny
przedwczesności (artefaktu, fałszywego pobudzenia)
profile typowych ustawień w zakresie korekcji parametrów
detekcji, klasyfikacji i arytmii z możliwością podziału
ustawień na zakresy czasu dla badania
Edycja zapisu w trybie podglądu EKG w formie przykładu
EKG z jednoczesnym widokiem kontekstu EKG (min. 1 min.
zapisu) lub tabelą arytmii, listą arytmii, trendem HR.
Edycja zapisu w trybie jednoczesnej prezentacji wielu
przykładów EKG, według wyboru na tabeli arytmii, z
automatycznym dopasowaniem liczby prezentowanych
przykładów do ich długości (np. SVE, SVT itd.)
Synchroniczna praca z zapisem EKG na dwóch monitorach, z
jednoczesną prezentacją zapisu do edycji (jeden monitor)
oraz kontekstem zapisu w postaci trendu HR, strony zapisu
lub podsumowania badania do raportu (drugi monitor)
Prezentacja rodzajów morfologii w postaci grup oraz
pojedynczych podbudzeń, z możliwością oceny dokładności
klasyfikacji w trybie nakładania statycznego i kontekstem
zapisu ekg (synchronicznie na dodatkowym monitorze)
Bieżąca do prezentowanego EKG ocena tachogramu RR z
oznaczeniem kolejnych pozycji tachogramu kolorem
klasyfikacji odpowiadającego odstępowi pobudzenia
Tworzenie raportów w oparciu o szablony
Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym analizatora
oraz na zewnętrznych nośnikach pamięci
Ocena zapisów 12 kanałowych
Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii
Podgląd 12 odprowadzeniowego EKG dla dowolnego
fragmentu badania z możliwością szybkiego przełączenia
prezentacji (kontekst ekg na ekg 12 na kanałowe i odwrotnie)
oraz możliwość ustawienia dowolnej dostępnej liczby
kanałów (od 1 do 12) dla każdego widoku edycji zapisu ekg
w systemie
Pomiary dla wybranego fragmentu ekg oraz funkcja
jednoczesnego przymiaru rytmu dla edytowanego zapisu ekg
Oznaczanie migotania przedsionków poprzez wstawienie
znacznika początku a następnie końca napadu bez

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

ZP250_031_14

Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych

44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.

54.

55.
56.

konieczności przerywania edycji chronologicznej, oznaczanie
przez ręczne zaznaczenie fragmentu migotania, łączenie i
zmiana czasu trwania oznaczonych epizodów migotania
bezpośrednio w widoku ekg
Automatyczna analiza QT z możliwością korekcji wg.
Bazetta i Fridericia
Prospektywna edycja QT poprzez skanowanie w trybie
nakładania
Retrospektywna edycja QT poprzez edycję histogramu
czasów QT z możliwością grupowego lub indywidualnego
przeglądania i eliminacji nieprawidłowych zliczeń
Analiza statystyczna z informacją o liczbie odstępów QT
powyżej progu czasu trwania konfigurowanego przez
operatora
Automatyczna analiza HRV w zakresie czasu i częstotliwości
zgodna z zaleceniami NASPE/ESC
Konfigurowalne parametry analizy HRV w zakresie czasu
analizy, okna analizy spektralnej, sposobu interpolacji
tachogramu RR i interwału oraz liczby powtórzeń pomiarów
widma zmienności
System operacyjny dla stacji roboczych WINDOWS 7
Ultimate lub Prof. System antywirusowy z licencją na
aktualizacje bazy wirusów i programu na okres min 5 lat.
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w
siedzibie zamawiającego w cenie oferty. Przeglądy nie
rzadziej, niż co roku.
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno
papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w
liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w
siedzibie zamawiającego w cenie oferty. Przeglądy nie
rzadziej, niż co roku.
Szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury
Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone
certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i
przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń.
Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie
Polski zawierający nazwę firmy, adres,telefon, fax.
Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu.
Gwarancja min. 24 miesięcy
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