
 

 

Załącznik nr 31.1 
Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna – 1 szt. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

Lp. Warunki i parametry Wymagania 

graniczne 

Potwierdzenie spełnienia 

warunku/parametru (opis) 
1.  Typ urządzenia: 

- nazwa (model): 

- numer katalogowy: 

- producent: 

-      fabrycznie nowy, rok produkcji: 2014 lub 2015 

TAK, podać 

 

2.  Zestaw kolumn do montażu sufitowego, 

umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie 

aparatury medycznej z podziałem na stronę 

anestezjologiczną i chirurgiczną. Montaż obu 

kolumn na jednym zawiesiu sufitowym. 

TAK 

 

3.  Zestaw składający się z dwóch pionowych głowic 

zasilających (kolumn) zawieszonych pod sufitem na 

obrotowych wysięgnikach: dwuramiennym (strona 

chirurgiczna) i jednoramiennym (strona 

anestezjologiczna) 

TAK 

 

4.  Obie głowice zasilające pionowe, o wysokości 

więcej niż 100 cm każda, zawieszone na wysokości 

nad ziemią 40 cm (± 10%). 
TAK, podać 

 

5.  Ścianki głowic zasilających łatwe do utrzymania w 

czystości, jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub 

nitów mocujących, wykonane z materiałów 

odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. 

TAK  

6.  Z przodu głowic zasilających zainstalowane 

pionowe szyny montażowe do mocowania półek i 

innego wyposażenia. 

TAK  

7.  Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej, 

po stronie anestezjologicznej, zainstalowane 

następujące gniazda: 

a) punkty poboru gazów medycznych i próżni:  

 tlen – 2 szt., 

 sprężone powietrze – 2 szt., 

 próżnia – 2 szt., 

 podtlenek azotu – 1 szt. 

 odciąg gazów anestetycznych –  1 szt. 

 

b) gniazdka 

elektryczne 230 V – 10 szt. 

c) bolce 

ekwipotencjalne – 10 szt. 

d) gniazdko 

sieci komputerowej –2 szt. 

e) miejsca 

przygotowane pod instalację w przyszłości 

dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. 

TAK, podać 

 

8.  Na bocznych ściankach głowicy zasilającej, po 

stronie chirurgicznej, zainstalowane następujące 

gniazda: 

a) gniazdka 

elektryczne 230 V – 10 szt. 

b) bolce 

ekwipotencjalne – 10 szt. 

c) gniazdko 

sieci komputerowej –2 szt. 

d) miejsca 

przygotowane pod instalację w przyszłości 

dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. 

TAK, podać 

 

9.  Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą TAK  



DIN 13260-2 (tzw. typ DIN). 

10.  Wszystkie punkty poboru gazów medycznych 

oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone 

kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN 

ISO 32. 

TAK 

 

11.  Gniazda elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z 

klapką) stopień ochrony IP 44. 
TAK 

 

12.  Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. TAK  

13.  Przygotowanie pod instalację w przyszłości 

dodatkowych gniazd niskoprądowych:  

w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór 

zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz 

zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca 

zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, 

wideo, system przywoławczy, itp.). 

Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika 

kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej 

między stropem a sufitem podwieszanym 

poprowadzony pilot (to jest żyłka ułatwiająca 

wciągnięcie właściwego kabla). 

TAK 

 

14.  Na ściankach głowicy zasilającej  po stronie 

chirurgicznej zainstalowane poziome szyny 

montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia:  

po jednej szynie na lewej i na prawej ściance 

głowicy zasilającej. 

TAK 

 

15.  Zasięg kolumny anestezjologicznej mierzony od osi 

obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do 

osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 100 cm. 
TAK, podać 

 

16.  Zasięg kolumny chirurgicznej mierzony od osi 

obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do 

osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 150 cm. 
TAK, podać 

 

17.  Udźwig kolumny po stronie anestezjologicznej 

(dopuszczalna masa wyposażenia i urządzeń, które 

mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): co 

najmniej 120 kg. 

Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w 

załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia 

lub w oryginalnym prospekcie / katalogu 

powszechnie dostępnym na stronie internetowej 

producenta kolumny. 

TAK, podać 

 

18.  Udźwig kolumny po stronie chirurgicznej 

(dopuszczalna masa wyposażenia i urządzeń, które 

mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): co 

najmniej 145 kg. 

 

Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w 

załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia 

lub w oryginalnym prospekcie / katalogu 

powszechnie dostępnym na stronie internetowej 

producenta kolumny. 

TAK, podać 

 

19.  Wyposażenie zamontowane z przodu kolumny, po 

stronie anestezjologicznej: 

 półki – 2 szt., 

 szuflada (pod dolną półką) – 1 szt. 

 dwuramienny przegubowy wysięgnik 60 cm na 

drążek infuzyjny – 1 szt. 

 drążek infuzyjny – 1 szt. 

TAK, podać  

20.  Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny, po 

stronie chirurgicznej: 

 półka – 4 szt., 

 szuflada – 1 szt., 

TAK, podać  

21.  Półka po stronie anestezjologicznej o wymiarach 

powierzchni roboczej: 

szerokość – 45 cm (± 10%), 

głębokość – 45 cm (± 10%). 

TAK, podać  

22.  Półka po stronie chirurgicznej o wymiarach 

powierzchni roboczej: 
TAK, podać 

 



szerokość – 45 cm (± 10%), 

głębokość – 45 cm (± 10%). 

23.  Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny 

montażowe. 
TAK 

 

24.  Z tyłu głowicy chirurgicznej zainstalowany uchwyt 

do butli CO2 – waga całkowita butli 35 kg 
TAK 

 

25.  Głowica chirurgiczna wyposażona w zintegrowane 

schowki na nadmiar kabli (możliwość ukrywania 

nadmiaru kabli i rur gazów medycznych od 

aparatury zainstalowanej na stanowisku wewnątrz 

głowic zasilających). 

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, 

powszechnie dostępnego na stronie internetowej 

producenta katalogu przedstawiające zaoferowane 

rozwiązanie 

TAK 

 

26.  Wymiary wszystkich szyn montażowych na 

kolumnie o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 

19054:2006, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz 

o grubości 10 mm. 

TAK, podać 

 

27.  Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w 

czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów 

mocujących. 
TAK 

 

28.  Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z 

półką nakładkami z tworzywa sztucznego. 
TAK 

 

29.  Możliwość regulacji przez użytkownika wysokości 

zawieszenia wszystkich półek na kolumnach. 
TAK 

 

30.  Wewnętrzna wysokość każdej z szuflad więcej niż 

10 cm. 
TAK 

 

31.  Możliwość łatwego (to jest bez użycia 

jakichkolwiek narzędzi) wyjmowania szuflad do 

mycia i dezynfekcji.  
TAK 

 

32.  Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania 

czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów 

mocujących oraz bez wystających uchwytów. 
TAK 

 

33.  Drążek infuzyjny o długości 100 cm (± 10%) z 

wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy 

rozmieszczone co 90 stopni) 
TAK, podać 

 

34.  Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały 

do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp 

infuzyjnych). 

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, 

powszechnie dostępnego na stronie internetowej 

producenta katalogu przedstawiające zaoferowane 

rozwiązanie. 

TAK 

 

35.  Serwis producenta na terenie RP – przynajmniej 4 

centra serwisowe w kraju, umożliwiające podjęcie 

błyskawicznej naprawy monitora 

TAK 

(podać 

lokalizacje 

centrów 

serwisowych, 

numery 

telefonów i 

faksów) 

 

 


