
 

 

 

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

L.p. PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 
WARUNEK 
WYMAGANY 
(GRANICZNY) 

 
WARTOŚĆ 
OFEROWANA 
 

ZASADY PUNKTACJI 

I APART DO ZNIECZULEŃ KOMPATYBILNY Z MR 3T    

1 
Aparat przeznaczony do bezpiecznej pracy w polu magnetycznym min. 300 G (gauss), praca w 
rezonansie do min. 3T 

Tak  

Do 500 g – 0pkt 

Powyżej 500 g – 10 pkt. 

2 
Bezpieczna konstrukcja aparatu: brak pojemników, szuflad itp. lub w przypadku ich posiadania 
wymagany elektroniczny system alarmowania o przypadkowej obecności elementów metalowych 
pozostawionych w pojemnikach, szufladach itp. 

Tak  Bez punktacji 

3 Awaryjne zasilanie aparatu na minimum 60 minut w warunkach standardowych Tak  Bez punktacji 

4 Aparat wyposażony w przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza  Tak  

Pojedyncze 
przepływomierze – 0 

pkt 

Podwójne 
przepływomierze – 10 

pkt 



 

 

5 Aparat wyposażony w parownik do sevofluranu  Tak  Bez punktacji 

6 
Aparat wyposażony w tryb wentylacji PCV, VCV, PSV, SIMV, spontanicznej,  z opcją wentylacji 
noworodków w tym wcześniaków. 

Tak  Bez punktacji 

7 
Monitor pacjenta przeznaczony do bezpiecznej pracy w polu magnetycznym min. 1000 G 
(gauss), praca w rezonansie do min. 3T 

Tak  

Do 5000 g – 0 pkt 

Powyżej 5000 g – 10 
pkt 

8 

Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran w postaci płaskiego pojedynczego ekranu LCD 
TFT, przekątna ekranu minimum  10”, rozdzielczość minimum 800x480. Monitor wraz z 
akcesoriami musi umożliwiać monitorowanie noworodka (w tym wcześniaków), dzieci i osób 
dorosłych. 

Tak  Bez punktacji 

9 
Masa monitora  z wyposażeniem dodatkowym wymaganym do jego prawidłowego 
funkcjonowania – maksymalnie 70 kg 

Tak  

Do 25 kg – 10 pkt. 

powyżej 25 kg - 50 kg – 
5 pkt. 

powyżej 50 kg- 70 kg – 
0 pkt. 

10 Awaryjne zasilanie akumulatorowe monitora na min. 6 godzin pracy Tak  Bez punktacji 

11 
Monitor wyposażony w ciągłą rejestrację i możliwość równoczesnej prezentacji min.4 krzywych 

Tak  Bez punktacji 



 

 

dynamicznych, wartości liczbowych oraz trendów dla każdego parametru 

12 
Monitor wyposażony w pomiar EKG oraz pomiar saturacji SpO2 –przesyłanie sygnału z modułów 
pomiarowych EKG i SpO2 do monitora bezprzewodowo lub za pomocą przewodów. Konstrukcja 
przewodów uniemożliwiająca tworzenie pętli. 

Tak  Bez punktacji 

13 Monitor wyposażony w nieinwazyjny pomiar ciśnienia  Tak  Bez punktacji 

14 
Monitor wyposażony w pełny moduł gazowy tj. z pomiarami  środków anestetycznych, MAC oraz 
alarmami Et CO2, Fi CO2, Et anest. i Fi anest. 

Tak  Bez punktacji 

  

 


