
Przedmiot: Łóżka szpitalne 10 sztuk.
Wykonawca/producent:   ……………………….
Nazwa, typ i model urządzenia:  ……………………………
Kraj pochodzenia:  ……………………….
Rok produkcji  2015/2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany
Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych

Lp. Parametry techniczne Wymagania
graniczne

Odpowiedź
Wykonawcy

TAK/NIE

Parametry oferowane
(podać oferowane

zakresy parametrów
 lub opisać funkcje)

1.

Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc
klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z
możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas
transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia
kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją:
zablokowane/odblokowane.

Tak

2.

Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych
metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach,
które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy
łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych
do metalowej rury w kształcie litery C i U.

Tak

3.

Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym
odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się
szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek
sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą.

Tak

4.

Szczyty posiadające wstawki dekoracyjnie w kolorze zielony (5
szt) oraz w kolorze perłowym ( 5 szt.). Zamawiający zastrzega
sobie prawo wyboru koloru przy podpisaniu umowy

Tak, podać

5.

Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża
nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej
poziomu materaca, mechanizm zwalniania barierki w jej górnej
części, na ergonomicznej wysokości, składane jedną ręką.
Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. Na jednej
z poprzeczek elastyczna listwa ochronna. W celach
bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach.

Tak
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6.

Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie
panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i
podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie
(maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające
się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się
i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8
pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża
osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych,
lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy
segmentach leża.

Tak

7.

Koła metalowe o średnicy 125mm. Wewnętrzna część koła
zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za
pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność
na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy.

Tak, podać

8.
Możliwość zablokowania wszystkich kół, przy każdym kole
blokada jazdy indywidualna . Tak

10. Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 30mm) Tak, podać

11. Funkcja przedłużenia leża min 150mm (+/-20mm). Tak, podać

12. Szerokość zewnętrzna łóżka – 990mm (+/-10mm) Tak, podać

13. Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm) Tak, podać

14.

Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750
mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i
zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi
stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się
rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta
na ryzyko upadków.

Tak, podać

15. Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70° (+/-5o) Tak, podać

16. Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30° (+/-5o) Tak, podać

17.

Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu
uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i
uszkodzenia łóżka lub gniazdka.Kabel zasilający w przewodzie
skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów

Tak

9.

Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
- pilota przewodowego dla pacjenta, regulacje:  kąta nachylenia
segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur,
podświetlane przyciski, pilot wyposażony w latarkę (1dioda LED)
uruchamianą przyciskiem na pilocie,
- przewodowego panelu sterowania dla     personelu: min.
regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości,
funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja
antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR.
Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz
schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami
strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi.

Tak
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skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów
prostych.

18.

Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w
sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania
akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy
wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany
baterii.

Tak

19.

Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy
pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowania
dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. Tak

21.

Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego
odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i
do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w
celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem
powstawania odleżyn stopnia 1:4.

Tak

22.
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15° – sterowanie z
panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony
nóg.

Tak, podać

23.
Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  15° –
sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie
łóżka od strony nóg.

Tak, podać

24.

Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego –
sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim
piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na
szczycie łóżka od strony nóg.

Tak

25.

Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy
jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na
panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony
nóg.

Tak

26.

Regulacja elektryczna do pozycji  antyszokowej – sterowanie
przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem
przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie
łóżka od strony nóg. Oznaczony innym kolorem niż funkcja
Trendelenburga.

Tak

Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca
ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w
odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje
profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie
pleców: min.10cm, w segmencie uda: min.6cm.

Tak, podać

Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu
sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji:
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- pozycji krzesła kardiologicznego.

20.

27. Tak
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28.

Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji
poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego
dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i
pilocie pacjenta. Naciśnięcie przycisku aktywacji na pilocie lub
panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.

Tak

29.
Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach
nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie. Tak

31. Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR, Tak

32.

Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i
segmentów na poziomie minimum 185kg. Pozwalające na
wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia
bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.

Tak, podać

33.
Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na
pościel. Tak

34.
Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym
narożniku, w tulejach tworzywowy wkład. Tak

35.
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku
przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w
przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia.

Tak

36. Złącze wyrównania potencjału. Tak

37.

Wyposażenie łóżka:
- barierki opisane w pkt. 5,
- materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie
przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180°. Zamek
zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca
100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej
dystrybucji ciężaru pacjenta,
- wysięgnik wraz z uchwytem ręki,
- szafka przylóżkowa  z możliwością dwustronnego ustawienia:

Tak

38.
Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej proszkowo,
ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV TAK

Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 20 mm)
Głębokość całkowita: 500 mm (+/-20 mm)
Wysokość całkowita: 870 mm (+/-20 mm)

40.
Blat główny, fronty szuflady i drzwiczek komory  szafki
wykonane z płyty HPL, odpornej na środki dezynfekcyjne i
wysoką temperaturę.

TAK

- pozycji krzesła kardiologicznego.
Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w
panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta.

Tak, podać

30.

Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP
lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie
wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji
elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta
lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku
podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.

Tak

39.
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wysoką temperaturę.

41.
Blat główny szafki zabezpieczony przy krawędziach
tworzywowymi listwami. Tak

42.

Przy blacie głównym szafki dwa relingi zabezpieczające przed
zsunięciem się przedmiotów pacjenta oraz służące do transportu
szafki, relingi zamontowane na blacie głównym zorientowane
pionowo.

Tak

43. Reling na ręcznik pacjenta zlokalizowany na bocznej ścianie. Tak
44. Szuflada szafki wyposażona w tworzywowy wkład. TAK
45. Szuflada szafki wysuwana na prowadnicach ślizgowych. Tak

46. Komora szafki przedzielona wyciąganą tworzywową  półką. Tak

47. Pomiędzy górną szufladą a dolną komorą wolna przestrzeń o
wysokości min 200mm, np. na prasę. Dostęp z obu stron. Tak, podać

48.
Z boku szafki miejsce na min dwie butelki z wodą oraz kosz na
papcie lub rzeczy pacjenta. Tak

50.
Kolor blatu, drzwiczek oraz frontów szuflady zgody z
kolorystyką łóżka. Tak

51. Certyfikat CE dostarczony w chwili dostawy TAK

52. Instrukcja obsługi w języku polskim, oprogramowanie CD (jeżeli
objęte jest zestawem), paszport, dokument gwarancji urządzenia

TAK

53.
Szkolenie personelu, personelu technicznego w terminie
wyznaczonym przez użytkownika (w cenie dostawy) w zakresie
eksploatacji i użytkowania urządzenia

TAK

54. Okres gwarancji min. 3 lata (36 miesiące) TAK, podać

55.

Nieodpłatne wykonanie wszystkich przeglądaów technicznych
zgodnie z zaleceniami producenta w ramach gwarancji -
przeglądy i konserwancje urządzenia, naprawy wraz z częściami
zamiennymi (bez materiałów eksploatacyjnych podlegających
normalnemu zużyciu)

TAK

56. Dostępność autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego.

TAK, podać

57. Wykaz punktów serwisowych. TAK, podać

58.

Koszty serwisu, wszelkich napraw i przeglądów, w tym dojazd
pracownika serwisu i ewentualnego noclegu serwisanta, czas
pracy serwisanta w trakcie trwania gwarancji ponosi Wykonawca. TAK

59. Czas reakcji od zgłoszenie max. 48 godzin. TAK

Pozostałe

49. Szafka wyposażona w cztery koła o śr. 75 mm , w tym 2 z
blokadą.

TAK
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60. Czas naprawy powyżej 3 dni przedłuża się okres udzielonej
gwarancji o pełny czas napraw.

TAK

61. Czas trwania naprawy gwarancyjnej max. 3 dni TAK

62.
Trzykrotna naprawa urządzenia powoduje wymianę danego
podzespołu (części) urządzenia lub całego urządzenia na nowe. TAK

63.
Gwarancja dostępności części zużywalnych oraz zamiennych min.
10 lat od daty dostawy. TAK

1. Wszystkie prametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego musza być spełnione łącznie.
2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcje obsługi w wersi polskiej - wraz z dostawą.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzetu

…………………………….
podpis Wykonawcy

Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzet jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych
zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi
z instrukcji obsługi uzytkownika, oryginalne foldery.

5. W okresie gwarancja w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii.
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