
Załącznik nr 4 do SIWZ 
z dnia 29.10.2010 r.  

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot oferty : Kolumna anestezjologiczna sufitowa na dwa stanowiska

Wykonawca  :

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : 2010

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE

1. Sufitowa kolumna zasilająca 
przeznaczona do instalacji na sali pooperacyjnej, 
umożliwiająca doprowadzenie zasilania do aparatury 
medycznej do dwóch stanowisk 

TAK

1.1. Typ urządzenia:
- nazwa (model):
- numer katalogowy:
- producent:

1.2. Sufitowa kolumna zasilająca składająca się 
z pionowej głowicy zasilającej zamocowanej do stropu 
z możliwością obrotu.

TAK

1.3. Głowica zasilająca o wysokości powyżej 150 cm 
zawieszona na wysokości ok. 40 cm nad podłogą. TAK

1.4. Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania 
w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych 
śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów 
odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

TAK

1.5. Możliwość mocowania wyposażenia z przodu oraz z tyłu 
głowicy zasilającej. TAK

1.6. Przy podstawie głowicy zasilającej zainstalowane poziome 
szyny montażowe do zawieszania ssaków TAK

1.7. Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane 
następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
- tlen – 4 szt.
- sprężone powietrze – 4 szt.
- próżnia – 4 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V – 14 szt.
c) bolce ekwipotencjalne – 14 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt.

TAK

1.8. Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem 
szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA), 
lub zgodne z normą DIN 13260-2 (tzw. typ DIN) 
do wyboru przez Zamawiającego 
(decyzja przed podpisaniem Umowy).

TAK

1.9. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone 
znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami 
kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.

TAK

1.10. Gniazdka elektryczne z bolcem, 
bryzgoszczelne (z klapką), 
stopień ochrony min. IP44.

TAK
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1.11. Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. TAK

1.12. Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury 
medycznej i wyposażenia które można zawiesić 
na kolumnie): powyżej 100 kg

TAK

1.13. Wyposażenie kolumny:
- półka – 2 szt.
- drążek infuzyjny – 2 szt.
- wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego 

na kolumnie – 2 szt.

TAK

1.14. Półka o wymiarach powierzchni roboczej: 
- szerokość: około 45 cm (±10%) 
- głębokość: około 35 cm (±10%).

TAK

1.15. Powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania 
w czystości: gładka, bez widocznych śrub 
lub nitów mocujących.

TAK

1.16. Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką 
nakładkami z tworzywa sztucznego. TAK

1.17. Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia 
półki na kolumnie przez użytkownika. TAK

1.18. Drążek infuzyjny o długości około 100 cm 
z wysuwanym wieszakiem do kroplówek
(4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).  

TAK

1.19. Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie 
dwuramienny, obrotowy, o zasięgu powyżej 50 cm 
i udźwigu min. 15 kg.

TAK

1.20. Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały 
do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). TAK

...............................................................
Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy
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