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Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy										WSM/DZP/381-5767/2020
Data ………………………………….
…………………………………………….
          Pieczęć Wykonawcy											Załącznik nr ……………..
														do umowy nr ……………………..
														z dnia ……………………………..
FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa i montaż pełnego wyposażenia dla sali hybrydowej wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi i wykończeniowymi pomieszczeń Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( dokładny adres wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest  inny niż powyżej):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)
TEL./FAX. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
                                 ( dokładne numery telefonu oraz numer faxu  do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)
adres e-mail wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
				                     (dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)
KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
NIP:…………………………..…………………………REGON:………………….……………………..                        
Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...;………………………………………………………………………………………………………………………....
  (podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy) 


CZĘŚĆ I  Wymagane parametry techniczne i użytkowe sprzętu stanowiącego kompleksowe wyposażenie sali hybrydowej

Lp.
Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych, własności użytkowych i innych warunków
WYMAGANIE*
TAK/NIE
lub warunki brzegowe
Parametry punktowane
Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane
ANGIOGRAF HYBRYDOWY STATYW

Statyw przeznaczony do instalacji w hybrydowej sali operacyjnej, umożliwiający silnikowy przesuw ramienia C, silnikowy obrót wokół osi pionowej oraz silnikowe wykonywanie ruchów obrotowych i orbitalnych
Tak, podać nazwę aparatu i  sposób montażu
Na podłodze – 30 pkt.
Na suficie – 0pkt.

	

Rozwiązania konstrukcyjne wspierające zachowanie sterylności sali zabiegowej i ułatwiające czyszczenie systemu
Tak, opisać
Bez oceny

	

Pasywna ochrona ograniczająca namnażanie się mikrobów na powierzchni obudów statywu
Podać: Tak/Nie
Jeżeli TAK, opisać
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

Silnikowa zmiana położenia wysokości środka obrotu ramienia C (izocentrum) nad podłogą
Podać zakres
Wartość największa–20pkt.
0 cm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej – odjazd statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron min 1m od strony głowy, 2 metry od strony nóg i 1,5 m z boku  zapewniający ergonomiczną pracę
Tak
Bez oceny

	

Pozycja parkingowa statywu z zachowaniem min. 180 cm prześwitu między ramieniem C a podłogą
Podać: Tak/Nie
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

Zakres silnikowego obrotu statywu wokół osi pionowej
Min. ±90°, podać
Bez oceny

	

Funkcja utrzymania projekcji ramienia C w trakcie obrotu statywu wokół osi pionowej
Podać: Tak/Nie
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

Funkcja utrzymania anatomicznego sposobu prezentacji obrazu na monitorach (głowa na górze) niezależnie od położenia statywu względem stołu pacjenta – z zachowaniem pełnego pola widzenia detektora
Tak
Bez oceny

	

Głębokość ramienia C
Min. 60 cm, podać
Wartość największa–3pkt.
60 cm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Prześwit między obudową kolimatora a obudową detektora
Min. 80 cm, podać
Wartość największa–3pkt.
80 cm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta
Min. 222°, podać
Wartość największa–2pkt.
222° – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie 

	

Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta
Min. 95°, podać
Wartość największa–2pkt.
95° – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Maks. szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D
Min. 15°/s, podać
Wartość największa–2pkt.
15°/s – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie 

	

Maks. szybkość ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D
Min. 15°/s, podać
Wartość największa–2pkt.
15°/s – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Maks. szybkość ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za głową pacjenta
Min. 40°/s, podać
Wartość największa–3pkt.
40°/s – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Maks. szybkość ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu z lewej oraz z prawej strony stołu
Min. 40°/s, podać
Wartość największa–3pkt.
40°/s – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody
Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529
Bez oceny

	

Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta min. 5 pozycji
Tak, podać
Bez oceny

	

Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu
Tak
Bez oceny

	

Automatyczny wybór obrazu referencyjnego (ze zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu
Podać: Tak/Nie
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

System zabezpieczenia przed kolizją
Tak, podać typ: software’owy, elektromechaniczny, pojemnościowy, inny
Bez oceny

	

Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG)
Tak
Bez oceny

STÓŁ PACJENTA Hybrydowy
	

Stół ze stacjonarną kolumną, przeznaczony do instalacji w hybrydowej sali operacyjnej (spełniający wymogi określone w normie PN-EN/IEC 60601-2-46), zabezpieczony przed rozbryzgami wody
Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529
Bez oceny

	

Blat z włókna węglowego do zabiegów kardiologicznych/kardiochirurgicznych i naczyniowych z dopasowanym do niego kształtem i wielkością materacem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych
Tak
Bez oceny

	

Całkowita dostępna długość blatu stołu (dopuszcza się użycie podgłówka)
Min. 270 cm, podać
Bez oceny

	

Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X w zakresie 360° po zainstalowaniu na kolumnie stołu – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) min. 185 cm
Tak, podać
Wartość największa–3pkt.
185 cm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta
Min. 60 cm, podać
Wartość największa–2pkt.
60 cm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta
Min. 20 cm, podać
Wartość największa–2pkt.
20 cm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Zakres silnikowej regulacji wysokości stołu
Min. 28 cm, podać
Wartość największa–3pkt.
28 cm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu
Min. 3 cm/s, podać
Wartość największa–3pkt.
2 cm/s – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Zakres pochylania blatu (pozycja Trendelenburga/odwrotna pozycja Trendelenburga)
Min. 30°, podać
Wartość największa–1pkt.
30° – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Zakres pochylania blatu (ruch kołyskowy)
Min. 25°, podać
Wartość największa–1pkt.
25° – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Zakres obrotu stołu
Min. 180°, podać
Bez oceny

	

Maksymalne obciążenie blatu po zainstalowaniu na kolumnie stołu i jego maksymalnym wysunięciu
Min. 180 kg, podać
Wartość największa–3pkt.
180 kg – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Maksymalne obciążenie kolumny stołu (dopuszczalna waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria)
Min. 380 kg
Wartość największa–3pkt.
380 kg – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody
Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529
Bez oceny

	

Akcesoria, min.:
- podkładka pod ramię przy iniekcji – prawo- i lewostronna, z materacem, wsuwana pod pacjenta (2 szt.),
- szyny akcesoryjne co najmniej z 2 stron stołu, umożliwiające mocowanie akcesoriów,
- dodatkowy moduł (przezierny dla promieniowania X) z szynami akcesoryjnymi, przeznaczony do montażu w obrębie klatki piersiowej pacjenta,
- elastyczny statyw na parawan anestetyczny, przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych,
- statyw na płyny infuzyjne przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych,
- uchwyty na ręce mocowane do stołu za głową pacjenta do badań kardiologicznych,
- podkładki umieszczane wzdłuż tułowia pacjenta, utrzymujące jego ręce w komfortowej pozycji w trakcie długotrwałych zabiegów,
- klipsy porządkujące kable EKG i mocujące je do blatu stołu,
- podkładka pod głowę pacjent,
- pasy zabezpieczające pacjenta przed upadkiem.
Tak
Bez oceny

ANGIOGRAF HYBRYDOWY GENERATOR WN
	

Moc nominalna generatora
Min. 100 kW, podać
Bez oceny

	

Minimalny czas ekspozycji
Maks. 1 ms, podać
Wartość najmniejsza–3pkt.
1 ms – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych)
Min. 1500 W, podać
Bez oceny

	

Zakres napięcia wyjściowego dla fluoroskopii
Min. 40-125 kV, podać
Bez oceny

	

Zakres napięcia wyjściowego dla akwizycji zdjęciowych
Min. 40-125 kV, podać
Bez oceny

	

Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji zależnie od grubości/gęstości pacjenta, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimacji
Min. kV, mA, ms, podać
Filtracja wstępna – 3 pkt.
Wielkość ogniska lampy RTG–3pkt.
kV, mA, ms – 0 pkt.

	

Sposób regulacji parametrów ekspozycji
Podać
W oparciu o parametry uzyskiwanego obrazu z możliwością dopasowania do indywidualnych oczekiwań operatora – 5 pkt.
W oparciu o ilość promieniowania rejestrowaną na wejściu detektora lub inne – 0 pkt.

	

Automatyczny dobór i ustawianie parametrów akwizycji na podstawie wartości z fluoroskopii
Tak
Bez oceny

	

Wybór programów akwizycji zdjęciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w sterowni
Tak
Bez oceny

	

Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika – w sali badań i w sterowni
Tak
Bez oceny

	

Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk
Tak
Bez oceny

	

Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań
Tak
Bez oceny

	

Min. 2 dodatkowe (oprócz fluoroskopii i akwizycji zdjęciowej), konfigurowalne przyciski nożnego włącznika promieniowania
Podać: Tak/Nie
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

Włącznik promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni
Tak
Bez oceny

ANGIOGRAF HYBRYDOWY LAMPA RTG, KOLIMATOR
	

Ułożyskowanie anody bezszumowe (w łożysku „płynnym”)
Podać: Tak/Nie
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

Lampa min. 2-ogniskowa
Tak
Bez oceny

	

Rozmiar najmniejszego ogniska
Maks. 0,4 mm, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60336
Wartość najmniejsza–2pkt.
0,4 mm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Rozmiar ogniska następnego po najmniejszym
Maks. 0,7 mm, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60336
Wartość najmniejsza – 2 pkt.
0,7 mm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Rozmiar największego ogniska; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej
Maks. 1,0 mm, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60336
Wartość najmniejsza – 2 pkt.
1,0 mm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Maksymalna obciążalność najmniejszego ogniska
Min. 15 kW, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60613
Wartość największa – 3 pkt.
15 kW – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Maksymalna obciążalność ogniska następnego po najmniejszym
Min. 30 kW, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60613
Wartość największa – 3 pkt.
30 kW – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Maksymalna obciążalność największego ogniska; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej
Min. 65 kW, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60613
Wartość największa – 3 pkt.
65 kW – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów – sterowanie siatką lub podobny
Tak, podać
Bez oceny

	

Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska i aktywnym mechanizmie redukcji promieniowania resztkowego
Min. 160 mA, podać
Wartość największa – 5 pkt.
160 mA – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Pojemność cieplna anody
Min. 3300 kHU, podać
Wartość największa – 4 pkt.
3300 kHU – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Pojemność cieplna kołpaka
Min. 4500 kHU, podać
Wartość największa – 4 pkt.
4500 kHU – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych) dla fluoroskopii; w przypadku, gdy wartość tego parametru jest mniejsza dla generatora, podać wartość dla generatora.
Min. 1500 W, podać
Bez oceny

	

Łączna dawka promieniowania przeciekowego zespołu lampy RTG w ciągu godziny przy maks. napięciu, maks. obciążeniu i w odległości maks. 1 m
Maks. 0,5 mGy, podać wartość zgodnie z PN-EN/IEC 60601-1-3 i warunki pomiaru (napięcie [kV], obciążenie [W] i odległość [m])
Wartość najmniejsza – 2 pkt.
0,5 mGy – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Przysłony prostokątne
Tak
Bez oceny

	

Filtry półprzepuszczalne klinowe i półprzepuszczalny filtr palcowy
Tak
Bez oceny

	

Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody
Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529
Bez oceny

	

Dodatkowa (poza inherentną lampy) maksymalna filtracja promieniowania (filtr miedziowy) w kolimatorze
Min. równoważnik 0,9 mm Cu, podać
Wartość największa – 3 pkt.
0,9 mm Cu – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Liczba stopni dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji (filtr miedziowy) w kolimatorze
Min. 3 stopnie, podać
Wartość największa – 3 pkt.
3 stopnie – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej
Podać: Tak/Nie
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy
Tak
Bez oceny

	

Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej
Tak
Bez oceny

	

Zapis raportów o dawce w formatach DICOM 
X-Ray RadiationDoseStructuredReport i X-Ray Angioraphic Image
Tak
Bez oceny

ANGIOGRAF HYBRYDOWY: DETEKTOR, MONITORY
	

Płaski detektor cyfrowy min. 30 x 40 cm, w trybie obrazowania 30-38 cm (min. jeden bok pola obrazowania o długości 30-38 cm)
Tak
Bez oceny

	

Matryca detektora – liczba pikseli, z których odczytywany jest obraz
Min. 4,7 megapikseli, podać [piksel × piksel]
Bez oceny

	

Rodzaj materiału półprzewodnikowego detektora: krystaliczny (ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania z dawką poniżej 20 nGy/puls) lub amorficzny
Podać: Krystaliczny/Amorficzny
Krystaliczny – 20 pkt.
Amorficzny – 0 pkt.

	

Stosunek sygnału do szumu elektronicznego (SENR) detektora dla pojedynczych pikseli przy maks. 5 nGy
Min. 9 dB, podać
Bez oceny

	

Ilość pól widzenia (FOV)
Min. 6, podać
Wartość największa–3pkt.
6 pól widzenia – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Głębia bitowa detektora
Min. 16 bit, podać
Wartość największa–2pkt.
16 bit – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Wielkość piksela
Maks. 160 μm, podać
Wartość najmniejsza–3pkt.
160 μm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Rozdzielczość przestrzenna detektora 
(tzw. częstotliwość Nyquista)
Min. 3,1 lp/mm, podać
Wartość największa–3pkt.
3,1 lp/mm – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm
Min. 77%, podać
Wartość największa–3pkt.
77% – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy obrocie stołu pacjenta – bez zmiany pola widzenia detektora
Tak
Bez oceny

	

Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz
Min. 25 cm, podać
Bez oceny

	

Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta
Podać: Tak/Nie
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

1 wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej min. 55” i rozdzielczości min. 8 megapikseli, z kontrolerem umożliwiającym podłączenie min. 16 i równoczesną prezentację co najmniej 8 sygnałów wizyjnych, zainstalowane na zawieszeniu sufitowym opisanych po  prawej stronie stołu pacjenta
Tak
Bez oceny

	

Wyprowadzenie na monitory opisane powyżej sygnałów min.:
- obrazy 2D: live (natywny i subtrakcyjny), obraz referencyjny
- obrazy rekonstrukcji 3D
- obrazy ze stacji hemodynamicznej: przebiegi/mierzone wartości, obraz dialogowy
- obrazy z urządzeń zewnętrznych (np. USG, IVUS), generujących zarówno sygnał analogowy, jak i cyfrowy – uniwersalne panele z gniazdami co najmniej DVI-I, umożliwiające przyłączanie takich urządzeń w sali zabiegowej zlokalizowane: na kolumnie anestezjologicznej, kolumnie chirurgicznej, przy stole pacjenta oraz w sterowni; wymagane jest zachowanie separacji galwanicznej min. 4kV
Tak
Bez oceny

	

Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali zabiegowej oraz w sterowni
Tak
Bez oceny

	

Osłony dla monitorów opisanych powyżej z materiału antyrefleksyjnego o współczynniku transmisji min. 98%, zmniejszające ryzyko mechanicznego uszkodzenia ekranu i zabezpieczające go przed działaniem cieczy z możliwością łatwego (bez użycia narzędzi) ich zdemontowania w celu umycia – po 1 szt./monitor
Tak
Bez oceny

	

Min. 3 monitory LCD min. 19” o rozdzielczości min. 1,3 megapikseli każdy, zainstalowane w sterowni do prezentacji obrazów 2D, obrazów 3D, obrazów ze stacji hemodynamicznej.
Tak
Bez oceny

	

Obsługa całego systemu (angiografu, stacji roboczej do rekonstrukcji 3D i stacji hemodynamicznej) za pomocą wspólnej dla wszystkich urządzeń jednej klawiatury i jednej myszki komputerowej; automatyczne przełączenie między urządzeniami po aktywowaniu odpowiedniego segmentu z obrazem z danego urządzenia na monitorze/monitorach w sterowni
Podać: Tak/Nie
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.

ANGIOGRAF HYBRYDOWY OPROGRAMOWANIE KLINICZNE
	

Pakiet aplikacji redukujących dawkę (CARE, DoseWise lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta)
Tak, podać nazwę i opisać oferowane aplikacje
Bez oceny

	

Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki (CLEAR, ClarityIQ lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta)
Tak, podać nazwę i opisać oferowane algortymy
Bez oceny

	

Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 4-30 kl./s
Tak, podać
Bez oceny

	

Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie 0,5-3 kl./s
Podać: Tak/Nie
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z szybkością min. 15 kl./s w matrycy min. 4 megapikseli
Podać: Tak/Nie
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym -min. 20 s
Tak, podać maks. czas rejestracji pętli fluoroskopowej
Wartość największa–2pkt.
20 s – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu)
Tak
Bez oceny

	

Funkcja nakładania odwróconego obrazu referencyjnego na obraz live
Tak
Bez oceny

	

Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości
Tak, podać
Bez oceny

	

Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 4 megapikseli i min. 12-bitowej głębi szarości
Tak, podać
Bez oceny

	

Protokoły do obrazowania w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) z użyciem CO2 jako środka kontrastowego
Tak
Bez oceny

	

Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazów w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) i roadmapu
Tak
Bez oceny

	

Automatyczny i ręczny pixel-shift, zmiana maski i stopnia przenikania tła anatomicznego w post-processingu
Tak
Bez oceny

	

Możliwość wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu
Tak
Bez oceny

	

Angiografia rotacyjna umożliwiająca wykonywanie rekonstrukcji obrazów 3D – min. 60 obr./s
Tak, podać
Wartość największa–2pkt.
60 obr./s – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania
Tak
Bez oceny

	

Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania
Tak
Bez oceny

	

Pojemność dysku twardego systemu cyfrowego (bez kompresji)
Min. 25 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów, podać
Bez oceny

	

Zoom w postprocessingu
Tak
Bez oceny

	

Oprogramowanie do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych; zapis przetworzonych obrazów na dysku twardym w formacie DICOM X-Ray Angiographic Image
Tak
Bez oceny

	

Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie pozycjonowania stentu, bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu
Tak
Bez oceny

	

Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych w oparciu o algorytmy posiadające walidację kliniczną (CAAS II lub równoważne), umożliwiające prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych minimum:
- automatyczne rozpoznawanie kształtów,
- określanie stopnia stenozy,
- automatyczne i ręczne określanie średMhnicy referencyjnej,
- automatyczna i manualna kalibracja,
- pomiar średnicy
Tak
Bez oceny

	

Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych minimum:
- automatyczne rozpoznawanie kształtów,
- określanie stopnia stenozy,
- automatyczna i manualna kalibracja,
- pomiary odległości
Tak
Bez oceny

	

Ekran dotykowy przy stole pacjenta – pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań, realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali zabiegowej (łącznie z obsługą oprogramowania do poprawy widoczności stentów, aplikacji pomiarowych opisanych powyżej, sterowaniem obrazowaniem 3D oraz stacją hemodynamiczną)
Tak
Bez oceny

	

Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni
Tak
Bez oceny

	

Interfejs DICOM, min. usługi:
- Send,
- Storage Commitment,
- Query/Retrieve
- Worklist
- MPPS
(dopuszcza się realizację usług Worklist i MPPS przez stację hemodynamiczną, jeśli jednorazowa rejestracja pacjenta w całym systemie odbywa się za pośrednictwem stacji hemodynamicznej)
Tak
Bez oceny

	

Wyświetlanie sygnału EKG rejestrowanego przez stację hemodynamiczną (z wybranego odprowadzenia) na tle obrazu live; zapis obrazów rentgenowskich wraz z sygnałem EKG w standardzie DICOM
Tak
Bez oceny

	

Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) – w miarę akwizycji kolejnych scen
Tak
Bez oceny

	

Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach
Tak
Bez oceny

	

Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne)
Tak, podać formaty
Bez oceny

	

Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C - maks. 45 s; dla rozwiązań, w których do przeprowadzenia restartu systemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, podać wspólny czas restartu systemu komputerowego i generatora
Tak, podać
Wartość najmniejsza – 
3 pkt.
45 s – 0 pkt.
Wartości pozostałe – proporcjonalnie

	

Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA)
Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania
Bez oceny

	

Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D obrazów bijącego serca, w tym synchronizowanych sygnałem EKG w celu precyzyjnego obrazowania komór serca i naczyń podlegających ruchom od mięśnia sercowego
Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania
Bez oceny

	

Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej
Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania
Bez oceny

	

Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) dużych objętości (min. 40 cm średnicy) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej wykonywanej w sposób ekscentryczny, umożliwiających uzyskiwanie przekrojów całej klatki piersiowej
Podać: Tak/Nie
Jeżeli TAK, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

Prezentacja obiektów 3D Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi-Planar Reconstruction (MPR)
Tak
Bez oceny

	

Prezentacja obiektów 3D Volume Rendering Technique (VRT) i Shaded Surface Density (SSD) z cieniowaniem z możliwością zmiany źródła oświetlenia
Tak
Bez oceny

	

Transparency View – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysoko-kontrastowej w formie uwidocznionych naczyń z przeźroczystym wnętrzem
Tak
Bez oceny

	

Dual Volume Display (Calciview lub iDentify lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości; prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie
Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania
Bez oceny

	

Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D 
z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID
Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania
Bez oceny

	

Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D
Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania
Bez oceny

	

Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT, MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D
Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania
Bez oceny

	

Oprogramowanie do wspomagania zabiegów przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej w oparciu o śródzabiegowe obrazowanie 3D lub uprzednio zarejestrowane obrazy CT minimum:
- automatyczna segmentacja pnia aorty;
- automatyczne oznaczanie charakterystycznych elementów anatomicznych (np. płatków zastawki, odejść naczyń wieńcowych) wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D;
- obliczanie projekcji ortogonalnej do płaszczyzny pierścienia zastawki
Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania i źródło danych wejściowych
Śródzabiegowe obrazowanie 3D – 10 pkt.
Uprzednio zarejestrowane obrazy CT – 3 pkt.

	

Oprogramowanie do wspomagania zabiegów leczenia wad strukturalnych serca, umożliwiające segmentację struktur anatomicznych (w tym uszka lewego przedsionka) na obrazach 3D uzyskanych z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D
Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania
Bez oceny

	

Oprogramowanie do automatycznej segmentacji naczyń i analizy stenoz w oparciu o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej; automatyczne wyznaczanie osi naczynia i wyświetlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej rekonstrukcji MPR wzdłuż jego osi; automatyczne wyznaczanie min.:
- średnich, minimów i maksimów wszystkich przekrojów wzdłuż przebiegu naczyń w analizowanym zakresie;
- średnicy minimalnej, maksymalnej oraz powierzchni przekroju stenozy naczynia, minimalnej i maksymalnej średnicy światła naczynia oraz minimalnej powierzchni światła naczynia dla przekrojów poprzecznych
Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania
Bez oceny

	

Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D
Tak
Bez oceny

	

Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu
Tak
Bez oceny

 STACJA HEMODYNAMICZNA
	

Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie
Tak
Bez oceny

	

Automatyczny transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej
Podać: Tak/Nie
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.

	

Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami
Tak
Bez oceny

	

Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie min. 2 sygnałów wizyjnych:
- przebiegów i mierzonych wartości,
- obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych.
Tak
Bez oceny

	

Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor na zawieszeniu sufitowym i monitory w sterowni
Tak
Bez oceny

	

Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG – w zestawie bezcieniowe kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych)
Tak
Bez oceny

	

Pomiar i prezentacja częstości akcji serca
Tak
Bez oceny

	

Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka – wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykorzystanie termistorów min. 2 producentów
Tak
Bez oceny

	

Pomiar i prezentacja SpO2 – łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips
Tak
Bez oceny

	

Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego – łącznie z mankietem pomiarowym
Tak
Bez oceny

	

Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych – łącznie z min. 50 szt. jednorazowych czujników pomiarowych
Tak
Bez oceny

	

Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe
Tak
Bez oceny

	

Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu
Tak
Bez oceny

	

UPS zarezerwowany wyłącznie dla stacji badań hemodynamicznych, umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych
Tak
Bez oceny

	    

System  stacji lekarskich do analizy obrazów medycznych



	

Serwer aplikacyjny 
Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie posiadanego przez Zamawiającego serwera aplikacyjnego. 
W przypadku wykorzystania istniejącego serwera aplikacyjnego, możliwość wykorzystania licencji aplikacji CT/MR posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do ilości podanych poniżej dla poszczególnych aplikacji/funkcjonalności.
Minimalne parametry serwera postprocessingowego:
	Obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19
	liczba procesorów: min 2
	pamięć RAM: min. 120 GB

wbudowana macierz  w konfiguracji RAID 
pojemność macierzy: min. 4 TB
redundantne zasilanie typu Hot-plug
napęd optyczny: DVD RW
klawiatura, mysz
Dostęp konsol lekarskich do serwera, zawierającego wszystkie wymagane poniżej aplikacje kliniczne, w oparciu o model pływających licencji.
Tak , opisać 
Bez oceny

	

Możliwość instalacji w obrębie serwera aplikacyjnego aplikacji firm trzecich, w pełni zintegrowanych z oprogramowaniem serwera aplikacyjnego (instalacja aplikacji w bezpiecznym środowisku serwera aplikacyjnego), pozwalająca na natychmiastowe otwieranie z dowolnego stanowiska klienckiego dowolnego badania dostępnego w ramach serwera aplikacyjnego z stosowną aplikacją firm trzecich, bez konieczności przesyłania badania do odrębnej stacji.
Możliwość instalacji aplikacji w wersjach testowych, czasowych lub w innym elastycznym planie subskrypcyjnym.
Dostępność zaawansowanych aplikacji do oceny badań CT/MR, min 3 aplikacje (np. firm Pie Medical, Circle, materialise, mint medical).
TAK/NIE;
Jeżeli tak – opisać
Bez oceny

	

Natychmiastowy dostęp z każdej konsoli lekarskiej do serwera aplikacyjnego zawierającego bieżące badania CT i MR oraz aplikacje kliniczne do ich analizy, nie wymagający ręcznego przesyłania badań pomiędzy serwerami
TAK/NIE;
Jeżeli tak – opisać
Nie – 0 pkt.
Tak –4 pkt.

	

Konsola lekarska 1 stanowisko
Stacja wykonana w wersji do powieszenia ścianie.
Klawiatura składana, dezynfekowalna, silikonowa z touchpad’em, przewody zabudowane niewidoczne, możliwość zastosowania myszki medycznej
Monitor min. 40 cali chroniony szybą z antyrefleksem, 8 krotna redukcja niepożądanych refleksów świetlnych
System operacyjny 
Tak
Bez oceny

	

Oprogramowanie kliniczne 
Automatyczny/ręczny  import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym
Tak
Ręczny- 0 pkt
Automatyczny - 2 pkt

	

Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM.Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT oraz MR
Możliwość wykonania badań porównawczych
Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu Volume Rendering (VRT)
Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction), w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne
Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR’
Narzędzia opracowywania badań MR: 
	filtr obrazów MR 

operacje na obrazach MR:
elastyczna korekcja artefaktów ruchowych,subtrakcja obrazów,średnia arytmetyczna, dodawanie, dzielenie, iloczyn
Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem.
Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierający dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów:
	czynnościowych (funkcjonalnych), 

dynamicznych, 
obrazów charakterystyki tkanki 
danych przepływu 
oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego
Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score
Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej,
objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 segmentowego diagramu AHA 
Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej
Oprogramowanie do wizualizacji z zaznaczeniem kolorem, pierwszego przejścia środka kontrastowego (First Pass Enhancement) przez mięsień serca
Oprogramowanie do wizualizacji z zaznaczeniem kolorem późnego wzmocnienia (Late Enhancement
Oprogramowanie do oceny perfuzji serca z możliwością wizualizacji obszarów niedokrwiennych i zachodzących w nich zmian hemodynamicznych
Możliwość szczegółowej oceny pierścienia aortalnego do planowania przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) z automatycznym lub półautomatycznym wyliczaniem ustawień LAO/RAO i CRAN/CAUD dla ramienia C
Oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy)
Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: automatycznej izolacji mięśnia serca, rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiaru średnicy, pola przekroju, światła naczynia i automatycznego pomiaru stopnia stenozy
Automatyczna segmentacja i etykietowanie naczyń wieńcowych
Oprogramowanie do dynamicznej oceny naczyniowej 4D z możliwością oceny wybranej fazy i automatyczną kalkulacją tMIP (Temporal Maximum Intensity Projection
Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości i wizualizacji struktury naczyniowej w obrębie głowy i szyi metodą porównawczą typu DSA, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych, przed i po podaniu środka kontrastującego
Tak
Bez oceny

	

Wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny 
Wyposażony w zamek centralny i wysuwany blat roboczy
Tak, sztuk  1
Bez oceny

	

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość
wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 500x300x120.
Tak, sztuk  2
Bez oceny

	

Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, Wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),
Podstawa ze stali w gatunku s235 wg en, malowanej proszkowo wg palety ral. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary
Zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 560x560x1200/2150.
Tak, sztuk  3
Bez oceny

	

Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych
Powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki - zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary
Zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630.
Tak, sztuk  6
Bez oceny

	

Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych
powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki - zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630.
Tak, sztuk  4
Bez oceny

	

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki - zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą
sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z
Materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630.
Tak, sztuk  3
Bez oceny

	

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką prostą - montowanymi na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach
Odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 1000x650 mm. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1115x720x880.
Tak, sztuk  2
Bez oceny

	

Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery t z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie
Zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 740x490x960/1370
Tak, sztuk  1
Bez oceny

	

Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony ręcznie. Podstawa w kształcie litery t z trzema pojedynczymi stabilnymi kółkami fi 50 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360° z podniesionym obrzeżem. Wymiary blatu: 615x405 mm, dopuszczalne obciążenie 5 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 640x450x920/1370.
Tak, sztuk  2
Bez oceny

	

Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6l. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z
Materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 560x700x850.
Tak, sztuk  2
Bez oceny

Zestaw do wykonywania badań elektrofizjologicznych 
	

Zintegrowany system elektrofizjologiczny (komputer sterujący, wzmacniacz elektrofizjologiczny wraz z wbudowanym stymulatorem oraz niezbędnym okablowaniem)
Tak
Bez oceny

	

Komputer typu laptop
Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego, systemu elektrofizjologicznego
Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego, systemu elektrofizjologicznego
Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego, systemu elektrofizjologicznego
Tak
Bez oceny

	

Prezentacja jednoczesna wielozadaniowa: sygnałów wewnątrzsercowych, zapisów przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania parametrów dziennika zdarzeń
Tak
Bez oceny

	

Przewód EKG powierzchniowego (10-odprowadzeniowy): 2 zestawy
Tak
Bez oceny

	

Wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego:
Częstość próbkowania: min 1kHz
Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmocnienie, filtry).
Filtry zakłóceń: mięśniowych (EKG), prądu RF podczas ablacji (kanały wewnątrzsercowe)
Zabezpieczenie przed defibrylacją
Jednorazowe przekształcenie sygnału analogowego na cyfrowy
Przetwornik A/D: 12 bitowy o dynamicznej rozdzielczości 20 bitów, o czułości (wadze bitu) poniżej 1,8 µV/LSB
Wzmacniacz umożliwiający rejestrację min: 12 kanałowego zapisu EKG, 6 kanałów dodatkowych, które można wykorzystać do pomiaru ciśnień, min. 20 kanałów wewnątrzsercowych                                      
Wzmacniacz wyposażony w stymulację awaryjną uruchamianą dedykowanym przełącznikiem na przednim panelu wzmacniacza elektrofizjologicznego. (Możliwość uruchomienia stymulacji awaryjnej przy wyłączonym komputerze, np. w wypadku awarii jednostki sterującej systemem)
Parametry stymulacji awaryjnej: 60 uderzeń na minutę, co najmniej z dwóch kanałów jednocześnie, 8mA,szerokość impulsu: 2ms
Wzmacniacz oferujący zarówno wzmocnienie analogowe  i cyfrowe      
Tak
Bez oceny

	

Oprogramowanie systemu elektrofizjologicznego
Oprogramowanie do badań elektrofizjologicznych serca umożliwiające rejestrację: min. 12 kanałowego zapisu EKG, min. 2 kanały ciśnień, min. 20 kanałów wewnątrzsercowych. Jednoczesne  wykonywanie wielu zadań  (tworzenie każdej kombinacji: akwizycji sygnałów wewnątrzsercowych, zapisu, wyświetlania  przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania dziennika badania)
Konfigurowanie przez użytkownika co najmniej 10 różnych szablonów ekranu z wybranymi albo wszystkimi kanałami aktywnymi, niezależnie od ich rodzaju (EKG, EGM-bipolar, EGM unipolar, kanały ciśnienia itp.). Zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi co najmniej 25-300 mm/s. Rejestracja sygnałów unipolarnych z dowolnego kanału zapisanego w trakcie badania. Rejestracja 12 odprowadzeniowego zapisu przy użyciu jednego klawisza na klawiaturze. System umożliwiający wydruk jakiegokolwiek wcześniej zarejestrowanego 12 - odprowadzeniowego zapisu
Zapis wszystkich kanałów lub wybranych kanałów na dysku twardym w czasie rzeczywistym
Tryb wyświetlania synchronicznego (trigger mode) z dowolnym załamkiem, markerem lub impulsem stymulatora umożliwiająca pace mapping w czasie rzeczywistym.
 Pomiar on-line wybranych interwałów (automatycznego lub ręcznego) w trybie synchronicznym              
Synchronizacja w trybie rzeczywistym (triggered mode)  z częstotliwością równą częstotliwości serca (beat-to-beat)
Interaktywny ekran dziennika badania umożliwiający dostęp do danych z badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora                           
Niezależne ustawianie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym               
Tak
Bez oceny

	

Stymulator systemu elektrofizjologicznego
Wielofunkcyjny stymulator elektrofizjologiczny - generator impulsów do stymulacji serca,
Liczba kanałów stymulacji: min 2
Stymulator wbudowany we wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego
Natężenie prądu stymulacji w zakresie min: 0-25,5mA, regulowane w stopniach co 0,1mA
Tak
Bez oceny

	

Sufitowa lampa operacyjna. 
Lampa składająca się z dwóch identycznych kopuł zawieszonych razem na wspólnej osi.
Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 40 000 godzin
Maksymalne natężenie światła Ec lampy min. 150 000 lux. Możliwość regulacji natężenia światła lampy za pomocą centralnego uchwytu sterylnego (niezależnie od regulacji wielkości oświetlanego pola) oraz dodatkowo za pomocą przycisków na panelu sterowania
Średnica oświetlanego pola d10  minimum 15 cm
Temperatura barwowa światła lampy Tc regulowana
Najniższe ustawienie temperatury barwowej zapewniające światło białe-ciepłe o temperaturze barwowej Tc poniżej 3 900K
Najwyższe ustawienie temperatury barwowej zapewniające światło białe-zimne o temperaturze barwowej Tc minimum 5000 K
Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik Ra min. 95
Kopuły lampy zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy.
Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym:
- pionowej osi obrotu,
- poziomej osi obrotu,
- osi obrotu prostopadłej do osi poziomej;
Kopuły lamp wyposażone w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134ᵒC 
W komplecie po 5 sztuk rękojeści uchwytu sterylnego dla każdej kopuły.
Obie lampy wyposażone w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.
Tak, 1 szt, opisać 
Bez oceny

	

Kolumna chirurgiczna 
Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości.
Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm.
Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu)  do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2000 mm
Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy w zakresie min. 500 mm
Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 150 kg
Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1100 mm
ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
	Sprężone powietrze – 1 szt.

Próżnia – 1 szt.
Tlen – 1 szt.
Odciąg gazów anestetycznych – 1 szt.
Podtlenek azotu – 1 szt.
c) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt.
d) bolce ekwipotencjalne – 10 szt.
e) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt.
f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe
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
(t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o)
Wewnątrz głowicy min. 2 niezależne schowki na nadmiar rur i kabli umożliwiające ukrycie rur gazów medycznych, kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych.
Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia
Wyposażenie kolumny:
	półka 630mm * 480mm   - 4 szt.

szuflada – 2 szt.
schowek na nadmiar kabli – 2 szt.
Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe
Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm
Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) 
wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji.
Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia
Tak, 1 szt , opisać 
Bez oceny

	

Kolumna anestezjologiczna
Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości.
Stosunek długości ramion 1:1, podać długości ramion (długość ramion mierzona w osiach obrotu).
Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2000 mm
Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm.
Sufitowa kolumna zasilająca umożliwiająca zawieszenie aparatu do znieczulenia ogólnego
Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
	tlen – 2 szt.

sprężone powietrze – 2 szt.
podtlenek azotu – 2 szt.
próżnia – 2 szt.
b) odciąg gazów poanestetycznych – 2 szt.
c) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt.
d) bolce ekwipotencjalne – 10 szt.
e) gniazdko sieci komputerowej – 6 szt.
f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
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
(t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o)
Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do znieczulania ogólnego i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 280 kg
Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wysięgników na monitory, komputer na kolumnie przez użytkownika.
Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy).  
Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg.
Tak, 1 szt, opisać 

Bez oceny

Aparat do znieczulenia
	

Aparat w wersji do zawieszenia na kolumnie, zintegrowane kółka ułatwiające przemieszczanie aparatu między salami lub w celach technicznych
TAK,  podać nazwę
Bez oceny

	

Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze
TAK
Bez oceny

	

System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez  zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika
TAK
Bez oceny

	

Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut
TAK, podać
Bez oceny

	

Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna)
TAK, podać
Bez oceny

	

Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora
TAK
Bez oceny

	

System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O
TAK
Bez oceny

	

Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów, 
TAK
Bez oceny

	

Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszanianie podawanej do pacjenta
TAK
Bez oceny

	

Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw wirtualne przepływomierze
TAK
Bez oceny

	

Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow
TAK
Bez oceny

	

Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)
TAK
Bez oceny

	

Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego  i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej
TAK
Bez oceny

	

Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum
TAK, opisać
Bez oceny

	

Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową
TAK
Bez oceny

	

Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika
TAK
Bez oceny

	

Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi  zbiornikami pochłaniacza, w dostawie co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml
TAK, podać
Bez oceny

Respirator, tryby wentylacji

Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym
TAK
Bez oceny

	

Wentylacja kontrolowana objętościowo
TAK
Bez oceny

	

Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo
TAK
Bez oceny

	

Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym
TAK
Bez oceny

	

CPAP/PSV
TAK
Bez oceny

	

Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy
TAK
Bez oceny

	

Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy:
-po zaniku O2 na 100 % powietrze
-po zaniku N2O na 100 % O2
-po zaniku Powietrza na 100% O2
we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się)
TAK
Bez oceny

	

Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze
TAK
Bez oceny

Regulacje 

Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 5 do 100 odd/min
TAK
Bez oceny

	

Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50%
TAK
Bez oceny

	

Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4
TAK, podać
Bez oceny

	

Zakres regulacji objętości oddechowej co najmniej od 10 do 1500 ml
TAK, podać
Bez oceny

	

Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min
TAK, podać
Bez oceny

	

Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej  od 10 do 80 hPa (cmH2O)
TAK, podać
Bez oceny

	

Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O
TAK, podać
Bez oceny

	

Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej  (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie  nachylenia fali oddechowej, podać zakres
TAK, podać
Bez oceny

	

Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF)
TAK, podać
Bez oceny

	

Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika
TAK
Bez oceny

	

Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę  Pwdech, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika
TAK
Bez oceny

Prezentacje

Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), prezentacja pętli p-V, V-przepływ
TAK
Bez oceny

	

Jednoczesna prezentacja minitrendów i krzywych
TAK
Bez oceny

	

Ekonometr (funkcja pozwalająca na optymalny dobór przepływu świeżych gazów) wraz z prezentacją trendu ekonometru 
TAK
Bez oceny

	

Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora
TAK
Bez oceny

	

Funkcja stopera (odiczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, , kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora
TAK
Bez oceny

	

Prezentacja MV spont, RR spont (objętości minutowej i częstości oddechowej spontanicznej pacjenta)
TAK
Bez oceny

	

Prezentacja trendów graficznych
TAK
Bez oceny

	

Prezentacja podatności, oporu i elastancji
TAK
Bez oceny

Funkcjonalność 
	

Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu
TAK, podać
Bez oceny

	

Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów przez użytkownika
TAK
Bez oceny

	

Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika
TAK
Bez oceny

	

Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii
TAK
Bez oceny

	

Wbudowany moduł gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki do układu) w aparacie – pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta
TAK
Bez oceny

	

Powrót próbki gazowej do układu
TAK
Bez oceny

	

Możliwy demontaż modułu gazowego i przeniesienie go do innego urządzenia tej serii
TAK
Bez oceny

	

W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego)
TAK
Bez oceny

	

Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB
TAK
Bez oceny

	

Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta
TAK
Bez oceny

Alarmy 
	

Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości
TAK
Bez oceny

	

Alarm ciśnienia w drogach oddechowych
TAK
Bez oceny

	

Alarm objętości minutowej
TAK
Bez oceny

	

Alarm bezdechu (aponea)
TAK
Bez oceny

	

Alarm stężenia anestetyku
TAK
Bez oceny

	

Alarm braku zasilania w gazy
TAK
Bez oceny

	

Alarm wykrycia drugiego anestetyku
TAK
Bez oceny

	

Modułowy system do krążenia pozaustrojowego 
W skład systemu wchodzą:                                                                                        
• Konsola jezdna czterostanowiskowa
• Panel sterowania  - 5 dotykowych monitorów LCD 
• Pompa perystaltyczna jednogłowicowa  – 4 szt. (RP 150)                                                                                                                                                                                                                                                    • Pompa perystaltyczna dwugłowicowa  – 1 szt. (2xRP 85)
• Układy kontroli hemodynamicznej (moduł ciśnienia, temperatury, poziomu, mikrozatorów, kardioplegii) 
• moduł monitorujący Htc, vSAT O2 i temp. krwi żylnej w czasie rzeczywistym
• Elektroniczny mieszacz gazów                                                                                                                                                                                                                                                                                                         •  Urządzenie grzewczo – chłodzące z 3 obwodami cyrkulacyjnymi
• Dodatkowe elementy (m.in. kontener do lodu, lampa LED, krzesło) i akcesoria  umożliwiające uruchomienie systemu
TAK, opisać i podać nazwę
Bez oceny

	

Przenośny analizator parametrów krytycznych
Parametry mierzone:
Parametry RKZ pH, pCO2, pO2, TCO2, HCo3 (wyliczane)           
Elektrolity: Na+K+ Ca++ Cl -		
Metabolity: Glukoza Mleczany Kreatynina Mocznik Azot MocznikOksymetria: Hematoryt
Analizator podaje także parametry pochodne m.in. 
cHgb, cTCO2, AnGap, BE, eGfr, BUN/Crea, Urea/Crea
TAK, opisać i podać nazwę 
Bez oceny


	

Przenośny aparat ultrasonograficzny zintegrowany z oferowanym angiografem , głowice w technologii bezprzewodowej umożliwające sterowanie ultrasonografem na odległość. Głowica liniiowa min 5-13MHz i głowica convex min 2,0-5,0Mhz
Oprogramowanie umożliwiające synchronizację danych pacjenta  z angiografem , wyświetlanie obrazu ultrasonograficznego na wyświetlaczu w pkt 93 
TAK, opisać i podać nazwę
Bez oceny

Platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń oraz resekcją bipolarną
	

Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną.
Tak
Bez oceny

	

Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63Hz.
Tak
Bez oceny

	

Urządzenie spełniające normy ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1.
Tak
Bez oceny

	

Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18)
tak
Bez oceny

	

Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18)
Tak
Bez oceny

	

Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.
Tak
Bez oceny

	

7-calowy ekran dotykowy LCD
Tak
Bez oceny

	

Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia.
Tak
Bez oceny

	

System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki.
Tak 
Bez oceny

	

Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund
Tak
Bez oceny

	

Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum):
	panel przedni:
	gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1
	gniazdo narzędzia Monopolar 2

gniazdo bipolarne
	gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej
	gniazdo do podłączenia elektrody biernej
	panel tylny:
	gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1
	gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2
	gniazdo sterownika nożnego bipolarnego
	gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej
	gniazdo Ethernet (serwisowe)
	antena WiFi (serwisowe)
	gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG
	zacisk uziemienia ekwipotencjalnego

gniazdo przewodu sieciowego
Tak 
Bez oceny

	

Tryby monopolarne: 
	cięcie czyste (cut),
	cięcie mieszane (blend), 
	zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie)
	koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate)
	koagulacja rozpylanie (spray)
	koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz

koagulacja dzielona, możliwość pracy dwóch noży monopolarnych w tym samym czasie
Tak
Bez oceny

	

Tryby bipolarne: 
	Niski (moc max. 15W)

standardowy  (moc max. 40W)
makro (moc max. 95W)
	Funkcja podwójnej energii bipolarnej – możliwość podłączenia dwóch pęset bipolarnych do urządzenia.

Tak
Bez oceny

	

Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy.
Tak
Bez oceny

	

System zamykania naczyń  pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. 
Tak 
Bez oceny

	

Tryb bipolarny moc max. 95 W
Tak
Bez oceny

	

Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W
Tak
Bez oceny

	

Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W
Tak
Bez oceny

	

Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W
Tak
Bez oceny

	

Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W
Tak
Bez oceny

	

Koagulacja monopolarna -  rozpylanie moc max. 120 W
Tak
Bez oceny

	

System zamykania naczyń moc max. 350 W
Tak
Bez oceny

	

Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W
Tak
Bez oceny

	

Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej.
Tak
Bez oceny

	

Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie.
Tak 
Bez oceny

	

Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień.
Tak 
Bez oceny

	

Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów.
Tak 
Bez oceny

	

Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych.
Tak
Bez oceny

	

Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm
Tak
Bez oceny

	

W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu.
Tak
Bez oceny

	

Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych).
Tak
Bez oceny

	

Wizualizacja nastawianej mocy.
Tak
Bez oceny

	

Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie.
Tak
Bez oceny

	

Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola.
Tak
Bez oceny

	

Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update)
Tak
Bez oceny

	

Możliwość zapisywania ustawień diatermii
Tak 
Bez oceny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	

Oprogramowanie dodatkowe na stacje lekarską Minimalna funkcjonalność oprogramowania:
- przeglądanie scen kardioangiograficznych  w matrycy 512² i 1024² oraz scen angiograficznych łącznie z DSA,
- zoom min. 4x,
- transfer obrazów statycznych do środowiska WINDOWS (zmiana formatu z DICOM 3.0 na TIFF),
- transfer scen dynamicznych do środowiska WINDOWS (zmiana formatu z DICOM 3.0 na AVI),
- odczytywanie przez stację roboczą scen kardioangiograficznych nagranych na CD-R w standardzie DICOM 3.0,
- archiwizacja scen kardiologicznych na CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem przeglądarki umożliwiającej odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych,
- DICOM 3.0:
-     Dicom Send
-     Dicom Query/Retrieve
-     Dicom Receive
Tak 
Bez oceny

	

Automatyczny wstrzykiwacz środków kontrastowych zintegrowany z angiografem
Tak
Bez oceny

	

Gniazdo zasilania i synchronizacji automatycznego wstrzykiwacza środków kontrastowych z angiografem w sali zabiegowej przy stole pacjenta i w sterowni
Tak
Bez oceny

	

Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku do obu stron stołu – 2 szt. (po jednej na każdą stronę)
Tak
Bez oceny

	

Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie
Tak
Bez oceny

	

Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań
Tak
Bez oceny

	

Kolorowa laserowa drukarka sieciowa do drukowania dokumentacji medycznej
Tak
Bez oceny

	

Mocowana do szyn akcesoryjnych przy stole pacjenta osłona przed promieniowaniem na dolne części ciała o równoważniku min. 0,5 mm Pb
Tak
Bez oceny

	

Ochrona osobista wykonana z bardzo lekkich materiałów typu KIARMOR 0,5 mmPb z przodu i 0,25 mmPb z tyłu:
- kołnierz ochronny ze śliniakiem (ochrona  tarczycy) – 10 sztuk
- fartuch dwuczęściowy - 5 kompletów
  fartuch jednoczęściowy - 5 kompletów
- lekkie okulary ochronne ekwiwalent 0,75    mmPb – 5 sztuk  
- stojak zapewniający zawieszenie 10  fartuchów
Okulary operacyjne z lupami powiększającym 2,5 krotnie  uwzględniające korekcje wzroku – 3 komplety
Tak
Bez oceny

	

UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiokardiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie.
Tak, min. 40 kVA
Bez oceny

	

Kardiomonitor min  19" full HD 1920x1080 
Zawierający płaski dotykowy i pojemnościowy ekran  min 19" TFT z obsługą gestów, trendy graficzne i tabelaryczne (do co najmniej  96 godzin), obliczenia kliniczne, interfejs sieciowy. Obsługa min 12 krzywych w zależności od opcji. z możliwością montażu
na dowolnym ramieniu/wózku.
Zaawansowane moduły komunikacyjne: wbudowane RFID, NFC oraz wysoki
poziom zabezpieczeń przeciwko cyfrowej kradzieży danych (połączenia,
przesył alarmów oraz dane pacjentów szyfrowane). Podwójna kieszeń pozwalająca podłączyć  min 8 dodatkowych modułów 
Oprogramowanie specjalistyczne (kardiologia, anestezjologia). Wieloparametrowy moduł transportowy min 6”
Monitorowanie następujących parametrów: EKG, analiza odcinka ST, respiracja, NIBP, SpO2 (agorytm do wyboru), IBPx2 oraz
TEMP. Umożliwia transfer danych pacjenta (trendy, ustawienia i dane demograficzne) z monitora do monitora oraz niezależne monitorowanie pacjenta w trakcie transportu. 
Akcesoria dla dorosłych zawierające: przewód EKG 3/5 odpr. + wielorazowe
odprowadzenia, czujnik saturacji wielorazowy, przewód NIBP + komplet 4 mankietów wielorazowych, wybrany przewód do ciśnienia krwawego oraz czujnik
do temperatury wielorazowy.
Moduł rozszerzeń Picco / C.O.; moduł w postaci kostki wraz z pełnym
okablowaniem (cewniki Picco oraz Swan-Ganza sprzedawane osobno) 
Moduł IBP w postaci kostki z opcją synchronizacji sygnału 
Moduł BIS w postaci kostki; pomiar świadomości pacjentów poddanych
znieczuleniu ogólnemu z możliwością wyświetlenia informacji EEG dla obu
półkul i ich różnic; w zestawie 5 szt. sensorów. Pomiar zwiotczenia mięśni
Tak opisać
Bez oceny

POZOSTAŁE WYMAGANIA
	

Oferowany aparat RTG fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany
Tak
Bez oceny

	

Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem
Tak
Bez oceny

	

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu rentgenowskiego oraz kompleksowego wyposażenia sali hybrydowej na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenia do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny itp.)
Tak
Bez oceny

	

Demontaż sprzętu obecnie znajdującego się w pomieszczeniach przeznaczonych na salę hybrydową w tym wszystkich materiałów, odpadów, śmieci, gruzu budowlanego, opakowań  i innych poza teren szpitala, zutylizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
TAK, w cenie oferty
Bez oceny

	

Tabliczki znamionowe, wymagane jest by na tabliczkach znamionowych podany był numer seryjny oraz rok produkcji danego urządzenia
Tak 
Bez oceny

	

Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej – po dostawie systemu i kompleksowego wyposażenia
Tak
Bez oceny

	

Wykonanie testów odbiorczych po instalacji oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych.
Tak
Bez oceny

	

Podłączenie angiografu  do archiwum obrazowego NetRAAD CGM wraz z zakupem licencji umożliwiającej zapisanie obrazów na tym archiwum.  Podłączenie do archiwum obrazowego 2 stacji przeglądowych i 1 stacji lekarskiej diagnostycznej.
Tak
Bez oceny

	

Przestrzeń dyskowa min 10TB  w konfiguracji RAID 6 4D +2P realizowana jako dwa dodatkowe dyski 2.4TB 10K RPM SAS Disc Unit (2.5”) do posiadanej półki macierzy OceanStor 2600 v3
Tak
Bez oceny

	

Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów
Tak
Bez oceny

	

Zdalne wsparcie aplikacyjne w zakresie obsługi i diagnostyki aparatu, w trakcie której osoba upoważniona do udzielania wsparcia może obserwować zawartość monitora oraz na żądanie operatora angiografu przejąć kontrolę nad interfejsem użytkownika
Tak
Bez oceny

	

Szkolenie dla personelu z obsługi systemu, aplikacji, potwierdzone certyfikatami, co najmniej:
- 5 dni x 6 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu,
- 5 dni x 6 godz. w terminie późniejszym, uzgodnionym z użytkownikiem
Tak, podać
Bez oceny

	

Ochrona antywirusowa oprogramowania aparatu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu
Tak
Bez oceny

	

Okresowe generowanie raportów z wykorzystania klinicznego aparatu na podstawie danych zebranych bez udziału operatora, poprzez oprogramowanie aparatu i przekazywane upoważnionemu użytkownikowi drogą elektroniczną
Tak
Bez oceny

	

Rozbudowa istniejącej infrastruktury zbudowanej w oparciu o switch Huawei 55735-L48T4X-A lub równoważny o kolejne urządzenie oraz 4 sztuki modułu światłowodowego 10Gb MM (850nm, min 0.3km, LC, SFP+) kompatybilnego z dostarczanym switchem. Gwarancja na poziomie Co-Care Standard 9x5xNBD – na okres min. 24 miesiące
Tak
Bez oceny

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to  oferent jest zobowiązany do potwierdzenia  jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”.
      Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;
** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.
WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY NA OFEROWANE WYPOSAŻENIE SALI HYBRYDOWEJ
L.P.
PARAMETR
WARTOŚĆ WYMAGANA*
WARUNKI OFEROWANE

OKRES GWARANCYJNY


1.
Okres gwarancji – Angiograf, stół operacyjny 
min. 60m-cy;  pozostałe wyposażenie 
min. 24 m-ce
TAK/Podać

2.
Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Tak/Podać

3.
Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Tak/Podać

4.
Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Tak/Podać

5.
W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywanymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji)
Tak/Podać

6.
Gwarantowana dostępność części zamiennych przez min. 10 lat z wyłączeniem sprzętu IT; dla sprzętu IT przez min. 5 lat
Tak/Podać

7.
Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
Tak/Podać

8.
Numer kontaktowy serwisu Wykonawcy, pod który można zgłaszać awarie
Tak/Podać

CZĘŚĆ II – FORMULARZ CENOWY
L.p.
       Wyszczególnienie
Ilość zamawiana
       Cena bez VAT
 % VAT
 Cena z VAT
1
                   2
3
                  4
       5
               6
1.
Angiograf  o parametrach technicznych określonych w części I formularza ofertowego wraz z określonymi tamże zadaniami,  sprzętem IT oraz kompleksowym wyposażeniem sali hybrydowej
1 zestaw



2.
Adaptacja pomieszczeń na salę hybrydową na warunkach określonych w części III formularza ofertowego. 
Ryczałt 



 wartość zamówienia ogółem:

 
         -

Słownie wartość zamówienia z VAT (z posumowania kolumny 6):
	wynagrodzenie za adaptację pomieszczeń ma charakter ryczałtowy. Cena ogółem nie może ulec zmianie.
	jeśli występują różne wartości podatku VAT, należy wpisać kwoty odpowiadające  danej stawce VAT, a następnie posumować  wartości z kolumn 4 i 6)

CZĘŚĆ III – ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
Zakres: 
1. dostawa i montaż pełnego wyposażenia dla nowej sali hybrydowej
2. prace adaptacyjne i wykończeniowe pomieszczeń Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowej sali hybrydowej.
3. demontaż sprzętu obecnie znajdującego się w pomieszczeniach przeznaczonych do adaptacji na salę hybrydową 
4. opracowanie koncepcji dotyczącej adaptacji pomieszczeń Oddziału Kardiochirurgii na salę hybrydową
5. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń Oddziału Kardiochirurgii na nową salę hybrydową. Podstawą do jej opracowania będzie koncepcja zaakceptowana przez Zamawiającego.
• uzgodniona z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy
• zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
6. projekt osłon stałych wraz z pozytywną opinią Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
7. dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej i na płycie CD  
8. wykonawca odpowiada za wszelkie administracyjne pozwolenia na wykonywane roboty budowlane (w tym budowa nowej trafostacji S4) i dopuszczenia pracowni do użytkowania 
9. wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej pomieszczeń pracowni
W ofercie należy uwzględnić:
1.  Branża budowlana:
W pomieszczeniach przeznaczonych do adaptacji należy zdemontować:
istniejące wyposażenie techniczne, instalacyjne, oprawy oświetleniowe, kanały i urządzenia wentylacyjne, elementy instalacji elektrycznej, nieczynne i niewykorzystywane kratki wentylacyjne, grzejniki, ściany działowe, stolarkę drzwiową wewnętrzną, „luźne” tynki ze ścian i sufitów, „luźne” warstwy posadzkowe, 

drzwi wykończone w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję: 
● pomiędzy pom. przygotowania pacjenta a salą hybrydową – automatyczne, spełniające warunki projektu osłon stałych, dopuszcza się drzwi przesuwne
● pomiędzy pom. przygotowania lekarzy a salą hybrydową – automatyczne, dopuszcza się drzwi przesuwne  
● pomiędzy sterownią a salą hybrydową – rozwierane, pełne, bez automatyki, spełniające warunki projektu osłon stałych
● pomiędzy korytarzem wewnętrznym a salą hybrydową - automatyczne, spełniające warunki projektu osłon stałych, dopuszcza się drzwi przesuwne
● pozostałe drzwi rozwierane, pełne, bez automatyki
2.	okno ochronne pomiędzy sterownią i salą hybrydową
3.	konstrukcja sufitowa dla urządzeń podwieszanych
4.	wykonanie nowych kanałów kablowych, naprawa podłogi
5.	wzmocnienie fundamentu/podłogi pod urządzenia w sali hybrydowej, wzmocnienie stropu dla urządzeń podwieszanych – jeżeli będzie to wynikało z obliczeń konstrukcyjnych uprawnionego projektanta
	wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach, w sali hybrydowej oraz pom. przygotowaniu pacjenta i lekarzy na wykładzinę elektro przewodzącą 
	montaż osłon radiologicznych (ściany, sufit, podłoga) w sali hybrydowej, zgodnie z projektem osłon stałych
	okna zewnętrzne w pomieszczeniu sali hybrydowej zabudować wg wytycznych projektu osłon radiologicznych
	demontaż istniejących kanałów wentylacji mechanicznej i ich zabudowy 
	szpachlowanie i malowanie pomieszczeń farbami odpornymi na mycie i dezynfekcję
	wymiana sufitów podwieszonych. Sufity higieniczne z dopuszczeniem do stosowania w obiektach służby zdrowia (salach operacyjnych i zabiegowych)
	meble i wyposażenie pomieszczeń z możliwością ich mycia i dezynfekcji, uzgodnić z Zamawiającym. Meble w sali hybrydowej do pełnej wysokości pomieszczenia w kolorze osłon (paneli) radiologicznych oraz zabudowa wszystkich wnęk. 

2. 	Branża elektryczna i teletechniczna:
	Budowa nowej stacji transformatorowej łącznie z zasilaniem z istniejącej stacji transformatorowej S1
	Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań sali hybrydowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Instalacja rozdzielni i gniazd 230V  
Rozbudowa istniejących, rozdzielnia elektryczna ( obwody gniazd, oświetlenia), sieć separacyjna Bender, okablowanie, gniazda 230V, ekwipotencjalizacja.
Instalacja oświetleniowa 
Oprawy podstawowe, oprawy awaryjne, osprzęt, okablowanie.
Instalacja komputerowa 
Gniazda RJ 45 kat 6a, rozbudowa istniejącej szafy dystrybucyjnej (patchpanel, panele porządkujące), dostawa urządzenia aktywnego.
Zasilanie pracowni 
Wykonanie wykopu, ułożenie kabli zasilających dla urządzenia oraz UPS-a wraz z dodatkowym orurowaniem, trasa kablowa wewnątrz budynku.
Zasilanie aparatu 
Rozdzielnia dla aparatu, UPS z okablowaniem
Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
Nowa linia zasilająca dla potrzeb centrali wentylacyjnej 
Instalacja SAP
Instalacja SAP w uzgodnieniu z firmą NOMA 2, która nadzoruje system SAP w szpitalu 
Kontrola dostępu 
Kontrola dostępu do pomieszczeń w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Warunki Ochrony przeciwpożarowej 
Wg projektu 

3.Branża sanitarna:
	Wymiana grzejników z korektą instalacji c.o.
	W sali hybrydowej do zamontowania sufit laminarny.
Myjnia chirurgiczna 3-stanowiskowa ze stali nierdzewnej z bateriami automatycznymi, bezdotykowymi i podajnikami środków dezynfekcyjnych w pomieszczeniu przygotowania lekarzy.
 	Wentylacja mechaniczna
Nowa wentylacja nawiewno - wywiewna z klimatyzacją w sali hybrydowej obsługująca również pomieszczenia przygotowania pacjentów i przygotowania lekarzy. Nowa centrala wentylacyjna do zamontowania w miejscu istniejącej centrali wentylacyjnej 6KNW w wentylatorni na poddaszu. 
Nie ma konieczności nawilżania w centrali wentylacyjnej
Media zasilające centrale czyli ciepło technologiczne, woda lodowa i zasilanie elektryczne znajdują się w pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu. 
Świeże powietrze ze wspólnej czerpni zakończonej w komorze kurzowej
Powietrze usuwane do istniejącej wyrzutni 
Kanały wentylacyjne zasilą strop laminarny w sali hybrydowej wyposażony w filtry H13
Klimatyzacja
Agregaty klimatyzacyjne można zlokalizować na dachu budynku C obok istniejącej wentylatorni
Wytyczne międzybranżowe:
	Na przejściu przez strefy p.poż zamontować klapy p.poz z siłownikami 230V, do nich należy doprowadzić zaislanie/SAP

Doprowadzić zasilanie do urządzeń 
	centrali wentylacyjnej
agregatów klimatyzacyjnych 
	do centrali doprowadzić CT, WL i zasilanie elektryczne
obudować kanały wentylacyjne 
naprawa ścian po przeprowadzeniu pionów wentylacyjnych w szachtach
pod agregaty klimtyzacyjne wykonać podkonstrukcje.
Zamontować w sterowni i pomieszczeniu technicznym klimatyzator typu Multi Split z pro-ekologicznym czynnikiem chłodniczym. Dostosować wydajność klimatyzatora w  pomieszczeniach do nowych urządzeń w oparciu o bilans obciążeń chłodniczych.
4.	Gazy medyczne:
Instalację gazów medycznych doprowadzić do:
- kolumny chirurgicznej i anestezjologicznej: 2 kpl (tlen, próżnia, sprężone powietrze) oraz instalacja odciągu gazu anestetycznego
- pom. przygotowania pacjenta: 1 kpl (tlen, próżnia, sprężone powietrze)  

Instalacje gazów medycznych muszą być gwarantowane certyfikacją wyrobu medycznego - znak CE. Wykonawca na poparcie swoich kwalifikacji powinien przedstawić certyfikat jakości PN-EN ISO 13485-2012. 
Uwagi końcowe
Wszystkie materiały budowlane, wykończeniowe, instalacyjne powinny posiadać właściwe polskie atesty oraz być dopuszczone do stosowania. Wszelkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i p.poż. przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. 
Wszelkie ostateczne rozwiązania dotyczące szczegółów, kształtów, form, podziałów, oraz kolorystyki będą ustalane w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
W czasie robót pomieszczenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót należy pozostawić w stanie niepogorszonym. Należy przewidzieć prace malarskie, posadzkowe, tynkarskie, elewacyjne, okładzinowe – przywracające właściwą estetykę uszkodzonych elementów a także wykonanie dodatkowych otworów technologicznych, zamurowań, przebić itp. Kolorystyka ścian, płytki ścienne lub podłogowe, wykładzina, tapety, osłony powinny być dobrane w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Pomieszczenia należy wyposażyć w listwy ścienne odbojowe i narożniki ochronne CS Polska. Podczas szpachlowania ścian wkleić tapetę z włókna szklanego dla zapewnienia wzmocnienia ścian przed ich malowaniem. Pomieszczenia należy wyposażyć w niezbędne dozowniki, uchwyty, kosze, lustra itp.
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Uzgodnienia w zakresie ochrony pożarowej należy prowadzić z inspektorem p.poż. szpitala tel. 61 8779 357
Załącznik: 
- rzut pomieszczeń Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii przeznaczonych do adaptacji
- istniejąca wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach przeznaczonych do adaptacji
- mapa z zaznaczonym usytuowaniem nowej trafostacji S4
 
Wytyczne  do budowy nowej stacji trafo dla zasilania sali hybrydowej
linia kablowa 15 kV
	długość trasy ok. 550m

kabel polietylenowy przekrój min. 120mm2, pojedynczy
linia podwójna: jedna dla trafo Tr7, druga dla Tr8
kable wprowadzone bezpośrednio na transformatory
	stacja trafo

	dwie komory transformatorowe dla max transformatorów 1000kVA

dwie sekcje rozdzielnicy nn jedna dla trafo 7 druga dla trafo 8, sekcje łączone sprzęgłem
UPS 10kVA dla układu sterowania stacją + przełącznik możliwości wyboru nap. sterowania: # sekcja I, 
     # sekcja II, nap. z UPS
	pola w każdej sekcji 

      pole liniowe
trzy odpływy po 630A
dwa odpływy po 250A
trzy odpływy po 100A
	pole sprzęgłowe

       szyny główne w sekcjach 1600A
Automatyka łączeniowa
Przy zaniku napięcia w jednej sekcji obciążenie przejmuje druga sekcja
Wyłączniki główne + sprzęgło na 1600A
	z nowych sekcji wyprowadzić zasilanie na salę hybrydową 

Wykonawca winien sprawdzić dobór przekładników prądowych w układzie pomiarowym. Obecnie zainstalowane są TPU 50.11, 40/5A/A, kl. 0,5 10VA, FS5. Przewidzieć dobudowanie 2 pól dla transformatorów Tr7 i Tr 8. Rozdzielnica 15kV prod Siemens 8 DJH w izolacji SF6. Rozdzielnica 15kV zainstalowana w stacji S1. 
Wykonawca załatwia pozwolenie na budowę i przygotowuje projekt na nową stację trafo.                           
III. 1 Oświadczam, że przyjmuję do realizacji adaptację pomieszczeń wskazanych powyżej, w  zakresie i na warunkach w nim określonych, stanowiącym jej integralną część.
III. 2 Oświadczam również, że cena wykonania zadania podana w części II  obejmuje wszystkie koszty wykonania  zamówienia, w tym przewidziane prawem podatki, koszty wszystkich niezbędnych materiałów oraz zakupu wyposażenia, zgodnie z zatwierdzonym projektem i wymaganiami zamawiającego, w tym wszystkich materiałów, odpadów, śmieci, gruzu budowlanego, opakowań i innych poza teren Szpitala, zutylizowanie zgodnie z przepisami. 
III. 3 Na wykonane prace adaptacyjne udzielam gwarancji na okres..............miesięcy od dnia podpisania umowy (nie krótszy niż 36 miesięcy) oraz zobowiązuję się do niezwłocznego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji usterek (termin usunięcia usterek nie może być dłuższy niż 7 dni, a jeśli usterka powoduje konieczność wyłączenia z użytkowania  któregokolwiek pomieszczenia – nie dłuższy niż 48 godzin). 
CZĘŚĆ IV -   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Oświadczam, że zamówienie w pełnym zakresie, o którym mowa w części I i III niniejszego formularza ofertowego wykonane zostanie w terminie do 18.12.2020 roku.
Oświadczenia Wykonawcy:
1.	Oświadczam, że podane w części II ceny obejmują wszystkie koszty realizacji zamówienia , w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne koszt transportu, ubezpieczenia, oddania do użytku i uruchomienia przedmiotu oferty oraz koszty szkolenia personelu Zamawiającego.
   2.	Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami  przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez   zastrzeżeń. 
3.	Termin płatności faktury akceptuję w dwóch równych ratach: Pierwsza rata - do końca 2020 roku; Druga rata - do 28 lutego 2021r. 
        (licząc od daty doręczenia faktury zamawiającemu). 
                                                
                                                                                                                                                                       .................................................
                          Podpis osoby upoważnionej


