
 
     

 

 
Załącznik nr 31.2 

Kolumna  chirurgiczna – 1 szt. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1.  Kolumna chirurgiczna  
przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, 

umożliwiająca zawieszenie aparatury chirurgicznej na 

półkach i doprowadzenie zasilania. 

Podać dane oferowanego urządzenia: 

- nazwa (model): 

- producent: 

- rok produkcji 2014 lub 2015: 

TAK, podać  

2.  Sufitowa kolumna zasilająca składająca się  

z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej 

na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. 

TAK 
 

 

3.  Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 150 

cm. 
TAK, podać  

4.  Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania 

w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. 

na widocznych powierzchniach ścianek, 

wykonane z materiałów odpornych na działanie 

środków dezynfekcyjnych. 

TAK  

5.  Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe 

szyny do mocowania półek i innego wyposażenia. 
TAK  

6.  Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej 

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  

7.  Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne 

zainstalowane na bocznych ściankach głowicy 

zasilającej . 

TAK  

8.  Gniazdka elektryczne z bolcem,  

bryzgoszczelne (z klapką),  

stopień ochrony min. IP44. 

TAK  

9.  Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. TAK  

10.  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 

(tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). 

TAK  

11.  Na bocznych ściankach głowicy zasilającej 

zainstalowane poziome szyny montażowe 

do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej 

szynie na lewej i na prawej ściance głowicy zasilającej. 

TAK  

12.  Kolumna wyposażona w  szynę montażową o udźwigu 

min. 30 kg, okalającą głowicę z min. 3 stron z 

możliwością regulacji wysokości zawieszenia szyny 

TAK  



 

13.  Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika 

(punkt mocowania do stropu)  

do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 150 cm 

TAK, podać  

14.  Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury 

i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy 

zasilającej kolumny): minimum 120 kg 

TAK, podać  

15.  Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu 

ramion. 
TAK  

16.  Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion 

umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych 

pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance 

głowicy zasilającej kolumny. 

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, 

powszechnie dostępnego na stronie internetowej 

producenta katalogu przedstawiające zaoferowane 

rozwiązanie. 

TAK  

17.  Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu 

umieszczone na panelu sterowania na bocznej ściance 

głowicy zasilającej. 

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, 

powszechnie dostępnego na stronie internetowej 

producenta katalogu przedstawiające zaoferowane 

rozwiązanie. 

TAK  

18.  Wyposażenie kolumny: 

- półki – 2 szt. 

- półka z szufladą – 1 kpl. 

TAK  

19.  Półki o wymiarach powierzchni roboczej:  

- szerokość: min 40 cm   

- głębokość: min 45 cm 

TAK, podać  

20.  Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny 

montażowe. 
TAK  

21.  Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania 

w czystości: gładka, bez widocznych śrub 

lub nitów mocujących. 

TAK  

22.  Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi 

z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. 
TAK  

23.  Możliwość regulacji wysokości zawieszenia 

wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. 
TAK  

24.  Szuflada zainstalowana pod najniższą półką. TAK  

25.  Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi)  

wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. 
TAK  

26.  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) 

 

 
 

  



 

 


