
 

 

Przedmiot zamówienia: Inteligentny System Badania i Wizualizacji Gazów Medycznym. 

 

Nazwa własna: 

Oferowany model: 

Producent: 

Kraj pochodzenia: 

Rok produkcji: 

 

L.p. 
Minimalne parametry 

techniczne i funkcjonalne 

Parametr 

wymagany 

Wartość oferowana – wypełnia 

Wykonawca 

1 
Urządzenie podłączone bezpośrednio systemu źródeł medycznych. TAK 

 

2 

Kompaktowa obudowa z kolorowym dotykowym wyświetlaczem wskazującym status 

pracy urządzenia o przekątnej min 10 cali. 

• Klasa ochrony obudowy IP65 

• System chłodzenia bez wentylatorowy 

TAK  

3 

Parametry techniczne: 

• obsługa min. 32 urządzeń RS485,  

• obsługa protokołów MODBUS RTU, MODBUS ASCII lub protokoły 

równoważne 

• zasilanie 230V,  

• zasilanie poprzez zewnętrzny UPS do potrzymania napięcia,  

• port RJ45 - dostęp do LAN/Internet, dostęp do sieci internet po stronie 

zamawiającego, 

• port kart SDHC lub inny fizyczny nośnik do zapisu,  

• port DB9 - wejsćie RS485, 

• zabezpieczenie antyprzepięciowe RS485, 

• temperatura pracy od 0°C do +50°C, 

TAK  

4 
Rejestracja zdarzeń na kartę SDHC lub inny nośnik min. 32GB w formie txt, 

TAK  

5 
Backup danych na wewnętrzną kartę lub do serwera zewnętrznego  

TAK  



 

 

6 
Przesyłanie alarmów poprzez SMS lub e-mail, 

TAK  

7 

Możliwość konfigurowania poprzez zewnętrzną aplikację poziomów alarmowych, 

częstotliwości wysyłania wiadomości e-mail/sms. 

TAK  

8 
Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim 

(prospekt urządzenia, folder, katalog) 
TAK  

9 
Instrukcja obsługi w języku polskim 

TAK  

10 
Karta gwarancyjna 

TAK  

11 
Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez 

wytwórcę 

TAK (podać i 

załączyć) 
 

 

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry 

techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.   

 

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

  



 

 

Przedmiot zamówienia:  Oczyszczone miedziane rury do gazów medycznych 

 

Nazwa własna: 

Oferowany model: 

Producent: 

Kraj pochodzenia: 

Rok produkcji: 

l.p.  

Opis parametrów 

 

 

Parametr wymagany 
Wartość oferowana – wypełnia 

Wykonawca 

1. 1 Rury miedziane spełniające wymagania normy EN-ISO 13348 Miedź i stopy miedzi – 

rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni. 

TAK  

2. 2 Potwierdzenie grubości ścianek rekomendowanych  zgodnie z normą EN-ISO 13348 

dla średnic: 

- 8mm 

- 10mm 

- 12mm 

- 15mm 

- 18mm 

- 22mm 

- 28mm 

- 35mm 

- 42mm 

- 54mm 

Podać grubości ścianek 

TAK Podać  

3. 3 
Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie  z 93/42/EEC dla układu (załączyć) TAK (załączyć) 

 

4. 4 Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim 

(prospekt urządzenia, folder, katalog) 
TAK (załączyć) 

 

5. 5 
Deklaracja właściwości użytkowych (załączyć) TAK (załączyć) 

 



 

 

6. 6 Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym 

formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających 

parametry) (załączyć) 

TAK (załączyć) 

 

7. 7 
Potwierdzenie powiadomienia do URPLWMIPB (załączyć) TAK (załączyć) 

 

 

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry 

techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.   

 

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

  

  



 

 

Przedmiot zamówienia:  Sygnalizator gazów medycznych 

 

Nazwa własna  

Oferowany model  

Producent   

Kraj pochodzenia  

Rok produkcji  

L.p. 
Minimalne parametry 

techniczne i funkcjonalne 

Parametr 

wymagany 
Wartość oferowana – wypełnia Wykonawca 

1 
Sygnalizator stanu gazów medycznych czytający dane z przetworników 

ciśnienia 4-20mA  

TAK  

2 
Sygnalizator LCD, montowany na drzwiczkach strefowego zespołu 

kontrolnego lub w puszcze podtynkowo. 
TAK 

 

3 

Kolorowy, dotykowy wyświetlacz wskazujący cyfrowo ciśnienie w bar lub 

kPa dla min. 6 gazów w jedym czasie. 

Rozdzielczość wskazań: 10kPa i niższa 

Wskazanie poziomów alarmu gazu MAX i MIN zgodny z PN-EN ISO 7396-

1:2016 

TAK 

 

4 
Możliwość przesyłania danych bezpośrednio z sygnalizatora przez port RS485 

w protokole MODBUS-ASCII TAK 
 

55 
Menu z możliwością wprowadzenia hasła lub inny system zabezpieczający 

przed niepowołanym wejsciem do menu konfiguracyjnego 
TAK (opisać) 

 

6 

Wskazanie ciśnienia gazów oraz stanów alarmowych wraz z sygnałem 

świetlnym i dźwiękowym zgodnym z PN-EN ISO 7396-1:2016 z możliwością 

czasowego wyciszenia alarmu. 

TAK 

 

8 

Sygnalizator gazów medycznym z wyświetlaczem LCD zasilany prądem 12-

24VDC, automatycznie przechodzący na zasilanie bateryjne. 

Bateria/akumuator w zestawie. 

TAK 

 

9 
Urządzenia zamknięte w obudowie z wyświetlaczem na zewnątrz obudowy. 

TAK 
 



 

 

110 Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla urządzenia 

(załączyć) 
TAK (załączyć) 

 

11 
Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim 

(prospekt urządzenia, folder, katalog) 
TAK (załączyć) 

 

12 

Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w 

niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach 

potwierdzających parametry) (załączyć) 

TAK (załączyć) 

 

13 
Potwierdzenie powiadomienia do URPLWMIPB (załączyć) 

TAK (załączyć) 
 

14 
Paszport techniczny 

TAK 
 

15 
Instrukcja obsługi w języku polskim 

TAK 
 

16 
Karta gwarancyjna 

TAK 
 

17 
Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację 

przez wytwórcę 

TAK (podać i 

załączyć)  

 

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry 

techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.   

 

 

……..……..…………………….. 

(podpis i pieczątka imienna osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


