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ZADANIE 1: Nazwa urządzenia: Panel sufitowy jednostanowiskowy poziomy Opis urządzenia: Poziomy panel montowany do sufitu umożliwiający zawieszanie aparatury 

medycznej, korzystanie z punktów poboru gazów medycznych, posiadający oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne. 

Cena jednostkowa 
netto za 1 szt. 

Wartość ogółem netto 

(poz. 1 x ilość szt.) 
VAT (%) 

Kwota VAT 
(poz. 2 x poz. 3) 

Wartość ogółem brutto 
(poz. 2 + poz. 4) 

Ilość: 13 szt. 1 2 3 4 5 

     

WYMAGANE WARUNKI  OGÓLNE  TAK / OPISAĆ *  

Producent:  

Kraj pochodzenia:  

Model / Typ:  

Rok produkcji (min  2020  fabrycznie nowy nie powystawowy):  

Wyrób medyczny ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce 

(dołączyć do oferty) 
 

Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do 
rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem 
produktu. 

 

Załącznik rysunek techniczny z kompletnymi wymiarami od Producenta potwierdzający 

wymagane wymiary panelu i wyposażeni1 (dołączyć do oferty) 
 

Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny)  

Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w 

języku polskim: 
 

Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu  

Okres gwarancji (min 24 mc) - punktowane 
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Termin realizacji zamówienia (max do 42 dni) - punktowane  

Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze 

strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie 

personelu obsługującego 

 

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami 
zamiennymi.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego 
Użytkownikowi: 

 
 

W trakcie okresu gwarancji  przeglądy wliczone są w cenę oferty  (łącznie z dojazdem i 

wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): 
 

Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę:   

Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie  (min. 12 miesięcy, podać w 
miesiącach lub latach):  

 

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach)  

Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie 
w godzinach lub dniach): 

 

Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca  
do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy):  

 
 

Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty 
sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać  w latach): 

 

Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski:  

Lokalizacja punktu/ów  serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z  Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.  - Dz. U. z 
2019 poz. 175; (wymienić):  

 

 

 

Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): 
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Lp. Parametry graniczne Wymagane 
Parametry oferowane 

(podać zakresy lub opisać) 

1. 2. 3. 4. 

1 
Jednostronny panel sufitowy tzw. most, wykonany z naturalnego 
aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru 
przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne. 

Tak  

2 
Długość panelu 1600mm na każde stanowisko. 
Możliwość ustalenia odległości dolnej krawędzi jednostki od podłogi 
w/g życzenia Zamawiającego. 

Tak  

3 

Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie 
powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front 
panela bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych 
krawędzi i kantów. 

Tak   

4 
Zawiesia, stopy, systemy kotwiące modułowej podwieszanej 
systemowej jednostki medycznej dystrybuującej media gazowe i 
elektryczne wykonane z aluminium. Zawiesia o przekroju kwadratu. 

Tak   

5 

Doprowadzenie zasilania gazów medycznych dla całej jednostki 
poprzez jeden z pionowych profili – zawiesia mocowanego do stropu. 
Doprowadzenie mediów elektrycznych poprzez drugi z pionowych 
profili – zawiesia mocowanego do stropu. Zasilanie gazów 
medycznych oraz mediów elektrycznych nie może być prowadzone w 
tym samy profilu pionowym.  

Tak  

6 
Konstrukcja nośna mostu wykonana z dwóch stóp rozmieszczonych 
równomiernie na całej długości mostu.  

Tak  

7 

Konstrukcja panela sufitowego wykonana z 2 równolegle połączonych 
ze sobą odrębnych kanałów, z których kanał dolny przeznaczony jest 
dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego 
oraz oświetlenia miejscowego i nocnego, kanał górny przeznaczony 
jest dla punktów poboru gazów medycznych. 

Tak  

8 

Kanał dolny z oświetleniem odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 
30 stopni, wyposażony w oświetlenie: 
-miejscowe fluorescencyjne w technologii 2G11 o mocy 1 x 18W 
włączane włącznikiem na panelu, 
-nocne o mocy 1 x 5W LED włączane włącznikiem na panelu, 

Tak  
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9 
Kanał środkowy powinien posiadać punkty poboru gazów medycznych 
położone w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi. 

Tak  

10 
Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być 
wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów 
medycznych zgodnych z normą EN 7376. 

Tak  

11 

Wyposażenie stanowiska w panelu w punkty poboru gazów 
medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30: 
- Tlen– 1szt. 
- Sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 5 bar – 1szt. 
- Próżnia – 1szt. 

Tak  

12 

Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, 
którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty 
poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu 
AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. 

Tak  

13 
Kanał dolny rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V, 
instalacje niskoprądowe i systemu przyzywowego umieszczony pod 
kanałem z punktami poboru gazów medycznych.  

Tak  

14 

Kanał dolny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z 
powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda 
elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale 
montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym.  
Wymagane są gniazda z atestem antybakteryjnym. Kanał 
montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych 
zamontowany wewnątrz kanału dolnego. 
Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych. 

Tak  

15 

Kanał dolny z gniazdami elektrycznymi odchylonym od płaszczyzny 
ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w gniazda elektryczne i 
teleinformatyczne na stanowisko w panelu: 
- gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemienia, kolor gniazda biały– 

8szt. 
- gniazdo teleinformatyczne RJ45 kategorii 6 (przygotowanie otworu) – 

2szt. 
- gniazdo ekwipotencjalne spełniające normę 42801 i IEC 60364-7-710 
– 4szt. 

- otwór dla gniazda systemu przyzywowego – 1szt. 

Tak  
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16 
Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła 
jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu. 

Tak 

 

 

 

 

17 
Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła 
ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu 
ze ściany. 

Tak  

18 
Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub 
awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu. 

Tak   

19 
Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów 
medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki 
medycznej. 

Tak   

20 

Panel wyposażony na jedno stanowisko w szynę medyczną o 
wymiarach przekroju poprzecznego 25mm x 10mm o długości min. 
600mm zainstalowana na czole panelu poniżej kanału gazów 
medycznych. 

Tak  

21 
Panele sufitowe - stanowiska sąsiadujące ze sobą powinny tworzyć 
jeden panel. 

Tak  

Wyposażenie dodatkowe (na jedno stanowisko) 

22 

Przesuwany na prowadnicach wózek obrotowy z hamulcem ciernym 
wyposażony w półkę z szufladą. Na wszystkich bokach półek 
zamontowane szyny DIN na drobny sprzęt. Na rogach półek 
zainstalowane odboje z miękkiego tworzywa. Wymiary półki 
450x550mm, wysokość szuflady 200mm. Bezstopniowa regulacja 
wysokości obu półek. 

  

Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu 
będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach 
wskazanych w niniejszej tabelce.  

ZADANIE 2: Nazwa urządzenia: Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy pionowy. Opis urządzenia: Pionowy kaseton montowany do ściany umożliwiający zawieszanie 

aparatury medycznej, korzystanie z punktów poboru gazów medycznych, posiadający oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne. 

Cena jednostkowa 
netto za 1 szt. 

Wartość ogółem netto 

(poz. 1 x ilość szt.) 
VAT (%) 

Kwota VAT 
(poz. 2 x poz. 3) 

Wartość ogółem brutto 
(poz. 2 + poz. 4) Ilość: 4 szt. 

1 2 3 4 5 
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WYMAGANE WARUNKI  OGÓLNE  TAK / OPISAĆ *  

Producent:  

Kraj pochodzenia:  

Model / Typ:  

Rok produkcji (min  2020  fabrycznie nowy nie powystawowy):  

Wyrób medyczny ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce 

(dołączyć do oferty) 
 

Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do 
rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem 
produktu. 

 

Załącznik rysunek techniczny z kompletnymi wymiarami od Producenta potwierdzający 

wymagane wymiary panelu i wyposażeni1 (dołączyć do oferty) 
 

Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny)  

Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w 

języku polskim: 
 

Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu  

Okres gwarancji (min 24 mc) - punktowane  

Termin realizacji zamówienia (max do 42 dni) - punktowane  

Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze 

strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie 

personelu obsługującego 

 

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami 
zamiennymi.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego 
Użytkownikowi: 
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W trakcie okresu gwarancji  przeglądy wliczone są w cenę oferty  (łącznie z dojazdem i 

wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): 
 

Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę:   

Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie  (min. 12 miesięcy, podać w 
miesiącach lub latach):  

 

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach)  

Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie 
w godzinach lub dniach): 

 

Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca  
do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy):  

 
 

Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty 
sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać  w latach): 

 

Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski:  

Lokalizacja punktu/ów  serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z  Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.  - Dz. U. z 
2019 poz. 175; (wymienić):  

 

 

 

Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): 

 

 

Lp. Parametry graniczne Wymagane 
Parametry oferowane 

(podać zakresy lub opisać) 

1. 2. 3. 4. 
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1 
Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową 
w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na 
płynne środki dezynfekcyjne. 

Tak  

2 
Wysokość panelu 1600mm. 
Możliwość ustalenia odległości dolnej krawędzi jednostki od podłogi 
w/g życzenia Zamawiającego. 

Tak  

3 

Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie 
powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front 
panela bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych 
krawędzi i kantów. 

Tak   

4 

Konstrukcja panela wykonana z 2 równolegle połączonych ze sobą 
odrębnych kanałów, z których jeden kanał przeznaczony jest dla 
gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz 
oświetlenia miejscowego i nocnego, drugi kanał przeznaczony jest dla 
punktów poboru gazów medycznych. Każdy z kanałów odchylony o kąt 
30 stopni w stosunku do ściany. 

Tak   

5 

Kanał z oświetleniem odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 
stopni, wyposażony w oświetlenie: 
-miejscowe fluorescencyjne w technologii 2G11 o mocy 1 x 18W 
włączane włącznikiem na panelu, 
-nocne o mocy 1 x 5W LED włączane włącznikiem na panelu, 

Tak  

6 
Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być 
wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów 
medycznych zgodnych z normą EN 7376. 

Tak  

7 

Wyposażenie stanowiska w panelu w punkty poboru gazów 
medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30: 
- Tlen– 1szt. 
- Sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 5 bar – 1szt. 
- Próżnia – 1szt. 

Tak  

8 

Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, 
którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty 
poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu 
AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. 

Tak  
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9 

Kanał z gniazdami elektrycznymi, wyposażony w gniazda elektryczne i 
teleinformatyczne na stanowisko w panelu: 
- gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemienia, kolor gniazda biały– 

4szt. 
- gniazdo teleinformatyczne RJ45 kategorii 6 (przygotowanie otworu) – 

2szt. 
- gniazdo ekwipotencjalne spełniające normę 42801 i IEC 60364-7-710 
– 2szt. 

- otwór dla gniazda systemu przyzywowego – 1szt. 

Tak  

10 

Kanał elektryczny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z 
powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda 
elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale 
montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym.  
Wymagane są gniazda z atestem antybakteryjnym. Kanał 
montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych 
zamontowany wewnątrz kanału dolnego. 
Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych. 

Tak  

11 
Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego 
miejsca w panelu 

Tak  

12 
Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła 
ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu 
ze ściany 

Tak 

 

 

 

 

13 
Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła 
ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu 
ze ściany. 

Tak  

14 
Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub 
awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu. 

Tak  

15 
Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów 
medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki 
medycznej 

Tak  

16 

Panel wyposażony w zintegrowany drążek medyczny o średnicy 
25mm o długości stanowiska zainstalowany po lewej lub prawej 
stronie stanowiska (do uzgodnienia z Zamawiającym) służący do 
mocowania półek, szyn medycznych, uchwytów kroplówek. 

Tak  
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Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu 
będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach 
wskazanych w niniejszej tabelce.  

ZADANIE 3: Nazwa urządzenia: Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy poziomy. Opis urządzenia: Poziomy panel montowany do ściany umożliwiający zawieszanie aparatury 

medycznej, korzystanie z punktów poboru gazów medycznych, posiadający oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne. 

Cena jednostkowa 
netto za 1 szt. 

Wartość ogółem netto 

(poz. 1 x ilość szt.) 
VAT (%) 

Kwota VAT 
(poz. 2 x poz. 3) 

Wartość ogółem brutto 
(poz. 2 + poz. 4) 

Ilość: 110 szt. 1 2 3 4 5 

     

WYMAGANE WARUNKI  OGÓLNE  TAK / OPISAĆ *  

Producent:  

Kraj pochodzenia:  

Model / Typ:  

Rok produkcji (min  2020  fabrycznie nowy nie powystawowy):  

Wyrób medyczny ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce 

(dołączyć do oferty) 
 

Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do 
rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem 
produktu. 

 

Załącznik rysunek techniczny z kompletnymi wymiarami od Producenta potwierdzający 

wymagane wymiary panelu i wyposażeni1 (dołączyć do oferty) 
 

Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny)  

Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w 

języku polskim: 
 

Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu  
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Okres gwarancji (min 24 mc) - punktowane  

Termin realizacji zamówienia (max do 42 dni) - punktowane  

Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze 

strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie 

personelu obsługującego 

 

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami 
zamiennymi.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego 
Użytkownikowi: 

 
 

W trakcie okresu gwarancji  przeglądy wliczone są w cenę oferty  (łącznie z dojazdem i 

wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): 
 

Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę:   

Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie  (min. 12 miesięcy, podać w 
miesiącach lub latach):  

 

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach)  

Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie 
w godzinach lub dniach): 

 

Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca  
do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy):  

 
 

Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty 
sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać  w latach): 

 

Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski:  

Lokalizacja punktu/ów  serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z  Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.  - Dz. U. z 
2019 poz. 175; (wymienić):  
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Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): 

 

 

Lp. Parametry graniczne Wymagane 
Parametry oferowane 

(podać zakresy lub opisać) 

1. 2. 3. 4. 

1 
Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową 
w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na 
płynne środki dezynfekcyjne. 

Tak  

2 Długość panelu 1600mm na każde stanowisko.  Tak  

3 

Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie 
powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front 
panela bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych 
krawędzi i kantów. 

Tak   

4 

Konstrukcja panela wykonana z 2 równolegle połączonych ze sobą 
odrębnych kanałów, z których kanał dolny przeznaczony jest dla 
gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz 
oświetlenia miejscowego i nocnego, kanał górny przeznaczony jest dla 
punktów poboru gazów medycznych. 

Tak   

5 

Kanał dolny z oświetleniem odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 
30 stopni, wyposażony w oświetlenie: 
-miejscowe fluorescencyjne w technologii 2G11 o mocy 1 x 18W 
włączane włącznikiem na panelu, 
-nocne o mocy 1 x 5W LED włączane włącznikiem na panelu, 

Tak  

6 
Kanał górny powinien posiadać punkty poboru gazów medycznych 
położone w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi. 

Tak  

7 
Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być 
wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów 
medycznych zgodnych z normą EN 7376. 

Tak  
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8 

Wyposażenie stanowiska w panelu w punkty poboru gazów 
medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30: 
- Tlen– 1szt. 
- Sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 5 bar – 1szt. 
- Próżnia – 1szt. 
 

Tak  

9 

Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, 
którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty 
poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu 
AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. 

Tak  

10 

Kanał dolny z gniazdami elektrycznymi odchylonym od płaszczyzny 
ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w gniazda elektryczne i 
teleinformatyczne na stanowisko w panelu: 
- gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemienia, kolor gniazda biały– 

4szt. 
- gniazdo teleinformatyczne RJ45 kategorii 6 (przygotowanie otworu) – 

2szt. 
- gniazdo ekwipotencjalne spełniające normę 42801 i IEC 60364-7-710 
– 2szt. 

- otwór dla gniazda systemu przyzywowego – 1szt. 

Tak  

11 

Kanał dolny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z 
powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda 
elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale 
montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym.  
Kanał montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych 
zamontowany wewnątrz kanału dolnego. 
Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych. 

Tak  

12 
Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego 
miejsca w panelu 

Tak  

13 
Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła 
ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu 
ze ściany 

Tak 

 

 

 

 

14 
Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła 
ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu 
ze ściany. 

Tak  
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15 
Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub 
awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu. 

Tak  

16 
Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów 
medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki 
medycznej 

Tak  

17 

Panel wyposażony na jedno stanowisko w szynę medyczną o 
wymiarach przekroju poprzecznego 25mm x 10mm o długości min. 
600mm zainstalowana na czole panelu poniżej kanału gazów 
medycznych. 

  

18 Panele, stanowiska sąsiadujące ze sobą powinny tworzyć jeden panel Tak  

Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu 
będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach 
wskazanych w niniejszej tabelce.  

 


