
Przykładowe parametry techniczne  

      17                      Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy 

Lp. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagany 
Oferowane 
parametry 

1.  

Zestaw ścienny jednostanowiskowy 
wykonany z profili aluminiowych 
malowanych proszkowo z wydzielonymi 
strefami dla instalacji prądowej, 
strukturalnej i gazów medycznych długość 
2200 mm 

Tak 

 

1.  
Panel zaokrąglony w dolnej i górnej części 
(uniemożliwiającym stawianie przedmiotów 
np. książek, naczyń i.t.p.) 

Tak 
 

2.  

Posiada zintegrowane (tworzących 
jednolitą całość) niedemontowane szyny 
sprzętowe górną i dolną o długości równej 
panelowi   

Tak 

 

3.  

Wymiary oprawy ze względów 
ergonomicznych nie mogą przekroczyć 
grubość 63 mm wysokość nie większa 
niż 240 mm mierzona pomiędzy 
rozstawem szyn 

Tak 

 

4.  
Powierzchnia z wyposażeniem odporna na 
środki dezynfekcyjne 

Tak 
 

5.  

Zintegrowane w panelu oświetlenie ogólne 
nie wystające poza obrys obudowy pokryte 
rastrem rozpraczającym przewiernym na 
całej długości zestawu w kształcie 
półokrągłym sterowane włącznikiem przy 
drzwiach 

Tak 

 

6.  
Zakończenia boczne panela z tworzywa 
ABS 

Tak 
 

7.  
Wejścia instalacji gazów medycznych w 
tylnej części z jednej strony dla całej 
instalacji wewnętrznej panelu.  

Tak 
 

8.  

Obudowy punktów poboru z 
przezroczystego tworzywa ABS i 
oznaczeniami kolorystycznymi 
poszczególnych gazów i opisami rodzaju 
medium w języku polskim i symbolem 
gazu. 

Tak 

 

9.  Wyposażenie na 1 pacjenta: Tak  



10.  2 x punkt poboru tlen AGA MC 70  Tak  

11.  
2 x punkt poboru sprężonego powietrza 
AGA MC 70 

Tak 
 

12.  2 x punkt poboru próżni AGA MC 70  Tak  

13.  
16 x gniazd elektrycznych  230 V  licowane 
z obudową panelu (bez wystających 
elementów poza obrys obudowy) 

Tak 
 

14.  
2 x gniazdo ekwipotencjalne licowane z 
obudową panelu (bez wystających 
elementów poza obrys obudowy) 

Tak 
 

15.  WYMAGANIA FORMALNE   

16.  Rok produkcji  ≥ 2011 r. Tak  

17.  Instrukcja obsługi w języku polskim  Tak  

18.  
Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres 
minimum 24 miesiące 

Tak 
 

19.  
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny na terenie Polski  

Tak 
 

20.  
Montaż, uruchomienie i przeszkolenie 
personelu zamawiającego 

Tak 
 

21.  

Odpowiednie dokumenty (atesty, 
certyfikaty CE itp.) dopuszczające do 
obrotu i stosowania na terenie Polski  - 
załączyć do oferty.    
Potwierdzenie zgłoszenia / wpisu  do 
Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych  
W przypadku, gdy  przedmiot zamówienia 
nie został sklasyfikowany jako wyrób 
medyczny i zgodnie z dyrektywami 
europejskimi i ustawą o wyrobach 
medycznych nie jest objęty deklaracjami 
zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi 
Zamawiający wymaga złożenia stosownego 
oświadczenia  

Tak 

 

22.  

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych 
parametrów zaoferowanego urządzenia, 
należy załączyć do oferty strony z 
oryginalnych katalogów producenta z 
zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na 
tych stronach numerami katalogowym i 
parametrami oferowanych urządzeń lub 
folder dostawcy potwierdzający spełnienie 
oferowanych wymogów. 

Tak 

 

 


