
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

na „Dostawę respiratora dla noworodków
na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Respirator dla noworodków – 1 szt.

L.p. Opis parametru
Parametry
wymagane

Parametry
oferowane
(wypełnia

Wykonawca)

Producent Podać

Model Podać

Nazwa katalogowa Podać

Kraj pochodzenia Podać

Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej 
niż w 2018 roku.

Podać
rodzaj i rok

1 Respirator do konwencjonalnej wentylacji dla wcześniaków, 
noworodków i dzieci o wadze od 0,5 do 30 kg

Tak

2 Respirator zapewniający wentylację HFO dla noworodków i 
niemowląt o wadze do 10 kg

Tak

3 Aparat na podstawie jezdnej z blokadą dwóch kół i ramieniem
do podtrzymywania układu pacjenta

Tak

4 Waga respiratora bez podstawy jezdnej maks. do 25 kg Tak

5 Respirator zapewniający pracę przy zasilaniu w tlen o 
ciśnieniu od 2,0 do 6,5 bar

Tak

6 Respirator zapewniający pracę przy zasilaniu w powietrze o 
ciśnieniu od 2,0 do 6,5 bar

Tak

7 Zasilanie elektryczne respiratora AC 230 V 50 Hz +/- 10% Tak

8 Awaryjne zasilanie akumulatorowe do podtrzymania pracy 
aparatu minimum 30 minut

Tak

9 Obsługa respiratora poprzez przyciski, pokrętło i ekran 
dotykowy

Tak

10 System testów sprawdzających działanie respiratora Tak

11 Funkcja auto testu dokonywana automatycznie lub na 
żądanie po włączeniu respiratora

Tak

12 Rodzaj wentylacji : ma być generowana poprzez drgania 
membrany

Tak

Konwencjonalne tryby wentylacji i parametry nastawiane

13 PTV Tak

14 CMV Tak

15 S-IPPV Tak



16 S-IMV Tak

17 CPAP Tak

18 PSV Tak

19 Wentylacja bezdechu Tak

20 Wentylacja z gwarantowaną objętością Tak

21 Wentylacja z graniczną objętością Tak

22 Częstość oddechów min.: od 6 do 200 odd/min Tak

23 Objętość pojedynczego oddechu min.: od 1 do 200 ml lub od 
2 do 300 ml

Tak

24 Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,1 do 2,0 
sek.

Tak

25 Regulowany maksymalny czas wdechu dla oddechów 
spontanicznych min. 0,1 do 2,0 s

Tak

26 Ciśnienie wdechowe min. od 5 do 60 cmH2O Tak

27 Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie
w zakresie od 21 do 100%

Tak

28 Ciśnienie wspomagania min od 6 do 60 cmH2O Tak

29 Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta
min. od 0,1 do 1 l/min

Tak

30 Objętościowy tryb rozpoznawania oddechu własnego 
pacjenta min. od 5 do 30 % VTi lub respirator wyposażony w 
czuły i precyzyjny przepływowy wyzwalacz oddechów 
pacjenta.

Tak

31 Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O Tak

32 Przepływ wdechowy min. od 1 do 32 l/min lub respirator z 
funkcją programowania przepływu wdechowego w zakresie 
od 2 do 30 l/min

Tak

33 Przepływ wydechowy min. od 2 do 10 l/min Tak

34 Regulowany czas bezdechu min. od 0,1 do 2 s Tak

35 Regulowana częstość oddechowa dla wentylacji bezdechu 
min. od 2 do 100 odd/min

Tak

Wentylacja nosowa

36 Tryb wentylacji nCPAP Tak

37 Tryb wentylacji nIPPV Tak

38 Częstość oddechów min.: od 6 do 200 odd/min Tak

40 Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,1 do 2,0 
sek.

Tak

41 Ciśnienie wdechowe min. od 5 do 30cmH2O Tak

42 Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie
w zakresie od 21 do 100%

Tak

43 Ciśnienie PEEP min od 0 do 30 cmH2O Tak

44 Regulowane ciśnienie CPAP min. od 1 do 15 cmH2O Tak

45 Regulowany przepływ CPAP min. od 2 do 20 l/min. Tak

46 Przepływ wdechowy min. od 4 do 32 l/min. Tak

47 Przepływ wydechowy min. od 2 do 20 l/min. Tak



Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji

48 Aktualnie prowadzony tryb wentylacji Tak

49 Rzeczywista całkowita częstość oddechowa Tak

50 Spontaniczna częstość oddechowa Tak

51 Objętość pojedynczego oddechu (wydechowa) Tak

52 Objętość wentylacji minutowej Tak

53 Ciśnienie szczytowe Tak

54 Ciśnienie średnie Tak

55 Ciśnienie PEEP/CPAP Tak

56 Procent oddechów spontanicznych Tak

57 C20/C Tak

58 Podatności dynamicznej Tak

59 Oporności statycznej Tak

60 DCO2 Tak

61 Czasu wdechu dla oddechów spontanicznych Tak

62 Stałej czasowej Tak

63 Przecieku Tak

64 Stężenia O2 Tak

Alarmy

65 Sygnalizacja pracy z zasilaniem akumulatorowym Tak

66 Braku lub niskiego ciśnienia zasilania w tlen Tak

67 Braku lub niskiego ciśnienia zasilania w powietrze Tak

68 Wysokiej i niskiej objętości minutowej Tak

69 Wysokiej wydechowej objętości oddechowej Tak

70 Wysokiej częstości oddechowej Tak

71 Bezdechu Tak

72 Wysokiego i niskiego ciśnienia szczytowego Tak

73 Wysokiego i niskiego ciśnienia CPAP Tak

74 Alarm bezdechu Tak

75 Wysokiego i niskiego stężenia wdechowego tlenu Tak

76 Regulowany alarm przecieku Tak

77 Rozłączenia pacjenta Tak

78 Regulowana głośność alarmów Tak

79 Min. 2 stopniowe alarmy mierzonych parametrów Tak

80 Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmów Tak

Prezentacja graficzna

81 Pojedynczy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 
12 cali do prezentacji parametrów nastawianych i mierzonych,
oraz krzywych dynamicznych

Tak

82 Jednoczesne wyświetlanie min. 3 krzywych dynamicznych: 
przepływ/czas, ciśnienie/czas, przepływ/czas

Tak

83 Wyświetlanie pętli : Tak



- P/V
-V/F
- F/P

84 Możliwość zapisania zamrożonej pętli jako pętlę referencyjną Tak

85 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych 
parametrów

Tak

Wyposażenie

86 Ramie uchylne z blokadą (uchwyt rur oddechowych) Tak

87 Nawilżacz gazów oddechowych z regulowaną temperaturą i z 
układem regulacji wilgotności oraz możliwością pracy w trybie
automatycznym

Tak

88 Jednorazowe, podgrzewane układy pacjenta z jednorazową 
kopułką do nawilżacza do wentylacji standardowej i HFO – 10
kpl./respirator

89 Generator do wentylacji nosowej wraz z adapterem do 
podłączenia do układu oddechowego – 10 kpl./respirator

90 Czepki do mocowania układów wentylacji nosowej

91 Kaniule donosowe do wentylacji w 4 rozmiarach – po 10 szt 
każdego rozmiaru na respirator

92 Maski do wentylacji nosowej w dwóch rozmiarach – po 10 szt.
każdego rozmiaru na respirator

93 Noworodkowe płucko testowe

Warunki gwarancji i serwisu

94 Okres gwarancji (minimum 24 miesiące). Tak
Podać

95 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat Tak

96 Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 
3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od 
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 
wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00)

Tak

97 Czas na naprawę usterki – max. 7 dni oraz 14 dni w 
przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 
(dotyczy dni roboczych)

Tak

98 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie
Polski

Tak

99 Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta 
w okresie obowiązywania gwarancji, min. 2.

Tak

100 Dokumentacja techniczno-serwisowa dla potrzeb 
Zamawiającego

Tak

101 Urządzenie jest lub będzie pozbawione wszelkich blokad, 
kodów serwisowych  itp., które po upływie gwarancji 
utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub 
naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot 
w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu 
pogwarancyjnego Wykonawcy.

Tak

102 Wraz ze sprzętem dostarczenie w języku polskim :
- karty gwarancyjnej,
- instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej (płyta 
lub pendrive),
- instrukcję konserwacji,

Tak



- paszportu technicznego

103 Obsługa i komunikaty w języku polskim (jeżeli dotyczy) Tak

104 Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. 
Dodatkowe szkolenie w przypadku wyrażenia takiej potrzeby 
przez Zamawiającego.

Tak


