
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19              Data: 04.03.2019 r.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę respiratora dla  noworodków na potrzeby

„Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 248/2019).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz.

1986  ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące

pytania:

1)  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  o  następujących  parametrach
i wyposażeniu:

PARAMETRY OGÓLNE
1. Aparat  przewoźny  o  ergonomicznej  konstrukcji  tzn.  elementy  obsługowe  i

podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony
2. Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od

0,5 kg do 30 kg
3. Funkcja  wspomagania  oddechu  metodą  nCPAP  i  wentylacją  nieinwazyjną  u

noworodków  i  wcześniaków  -  wykorzystuje  efekt  Coanda  dla  zmiany  kierunku
przepływu gazów 

3. Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz 
4. Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na  180 minut pracy
5. Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0

bar
6. Respirator  stałoprzepływowy  z  regulowanym  czasem  wdechu  z  limitowaną

objętością.
7. Waga respiratora – bez podstawy  9,5 kg



8. Pobór mocy - max. 70 W
9. Wbudowany port komunikacji  RS232 oraz USB
10. Wbudowany  mieszalnik  gazów  –  elektroniczny  (nie  dopuszcza  się  rotametrów

ręcznych)
11. Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika)

METODY WENTYLACJI
1. IPPV 
2. CPAP/PEEP – regulowane płynnie
3. SIMV, SIPPV
4. PSV
5. SIMV + PSV
6. Limit objętości oddechowej (VL)
7. Objętość gwarantowana (VG)
8. Oddech  manualny  w  zakresie  0-30  sekund,  podawany  osobnym  przyciskiem

umieszczonym na aparacie
9. NCPAP z  przełączaniem przepływu gazów oddechowych  do  płuc  zgodnie  z  fazą

oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni)
10. Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu DuoPAP
10.1 Możliwość  rozbudowy  o  funkcję  synchronizacji  (ze  spontanicznym  wysiłkiem

oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia”.
11. Automatyczna kompensacja nieszczelności 
12. Tlenoterapia wysokim przepływem HFNC

PARAMETRY NASTAWIALNE
1. Częstość oddechów 3- 165odd./min.
2. Przepływ bazowy regulowany płynnie  z możliwością odczytu nastawionego 

przepływu od 2 l/min

3. Czas wdechu regulowany  0,15 do 2 sek.
4. Regulacja czasu wydechu 0,2 do 30 sek
5. Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności  i  obrazowaniem

objętości wyzwalania w ml.
6. Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego
7. Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min
7.1 Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min
8. Regulacja  stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100%
9. Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% 
10. PEEP/CPAP 0-30 cmH2O
10.1 NCPAP 2-13 cmH2O (bezpośrednia regulacja wartości ciśnienia)
12. Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O

MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI
1. Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD

-  5,7”
2 Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny
3 Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z  ostatnich 5

dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB
4 Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB
5 Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM



6 Możliwość wprowadzenia danych pacjenta
7 Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna  
8 Funkcja STANDBY (stan gotowości)
9. Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i

objętości
10. Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych.
11. Obrazowanie pętli:

przepływ/objętość,
objętość/ciśnienie

11.1 Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie
12. Ciśnienie szczytowe PIP
13. Ciśnienie średnie MAP
14. Ciśnienie PEEP
15. Nieszczelność rurki intubacyjnej,
16. Oporność dróg oddechowych (R),
17. Pomiar podatności dynamicznej (C),
18. Proksymalny pomiar przepływu
19. Pomiar FiO2
20. Objętość minutowa
21. Objętość oddechowa - wydechowa
22. Przepływ bazowy w ml
23. Przepływ wdechowy w ml

ALARMY
1. Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie
2. Bezdechu
3. Ciśnienia  za dużego i za małego w układzie oddechowym
4. Ciśnienia CPAP
5. Braku zasilania gazowego i elektrycznego
6. Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej
7. Alarm za dużej i za małej objętości minutowej
8. Alarm za dużej nieszczelności
9. Alarm zbyt dużej ilości oddechów

WYPOSAŻENIE
1. Wózek jezdny
2. Nawilżacz aktywny z automatyczną kontrolą temperatury:

- wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej,
- wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza,
- wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta,
- wyświetlacz LED czterocyfrowy,
- waga 2,9 kg (bez komory),
- zasilanie 230V, 50Hz,
- moc max. 210W.

3. Dreny zasilające w tlen i powietrze
4. Czujnik przepływu – 2 sztuki
5. Ramię podtrzymujące układ oddechowy
6. Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym

– 5 sztuk



7. Komora  nawilżacza  jednorazowa  dla  noworodków  z  wbudowanym  systemem
utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres  7
dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane
pojedynczo) –   10 sztuk

8. Układ  oddechowy  z  podgrzewanym  ramieniem  wdechowym  (jednorazowy)
zawierający jony srebra – 5 sztuk
W skład zestawu wchodzi:
- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm
- odcinek wydechowy niepodgrzewany 
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m
- końcówka donosowa (3 szt.)
- odcinek pomiarowy
- generator 

9. Końcówka donosowa w trzech rozmiarach - 5 sztuk w różnych rozmiarach 
10. Maseczka donosowa w 4  rozmiarach  - 5 sztuk w różnych rozmiarach
11. Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka  -  5  sztuk w różnych

rozmiarach

Odpowiedź: TAK.
2) PKT. 14 Czy oferowany respirator powinien umożliwiać bezpośrednią regulację wartości
ciśnienia NCPAP?
Odpowiedź: TAK.
3) PKT. 34  Czy aparat ma posiadać  dotykowy ekran kolorowy LCD do programowania
funkcji i obrazowania monitorowanych parametrów oddechowych oraz alarmów?
Odpowiedź: DOPUSZCZAMY
4)  PKT.  58  Czy  pod  pojęciem  „wspomagania  oddechowego nCPAP”,  Zamawiający
rozumie wspomaganie oddechu na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level lub
DuoPAP realizowanego za pomocą generatora donosowego z przerzutnikiem strumieni,
działającego na zasadzie efektu COANDA tj. strumień napływających gazów oddechowych
przełączany jest w generatorze pomiędzy kanałem wdechowym i wydechowym zgodnie
z żądaniem noworodka (wdech – wydech)? 
Odpowiedź: TAK.
5)  PKT.  52 Przepływ  nastawiany  jest  w  respiratorze  a  nie  w  nawilżaczu.  Prosimy
o sprostowanie  zaistniałej  pomyłki  i  wykreślenie  wymogu  serwokontroli  przepływu
w nawilżaczu.
Odpowiedź: TAK.
6) Czy  Zamawiający  wymaga  aby  aparat  posiadał  możliwość  przyszłej  rozbudowy  o
funkcję wentylacji z automatyczną regulacją składu mieszaniny oddechowej bazująca na
pomiarze saturacji pacjenta możliwą do wykorzystania w trybach wentylacji nieinwazyjnej
i konwencjonalnej?
Odpowiedź: DOPUSZCZAMY
7)  Czy aparat  ma posiadać funkcję automatycznej  kompensacji  nieszczelności  układu
oddechowego min 40%?
Odpowiedź: TAK.
8) Czy  Zamawiający  oczekuje,  aby  oferowany  aparat  posiadał  możliwość  kalibracji
czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii?
Odpowiedź: TAK.
9)  Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  aby  aparat  wyświetlał  schemat  graficzny  z



lokalizacją usterki na ekranie respiratora?
Odpowiedź: DOPUSZCZAMY
10)  Czy Zamawiający  oczekuje,  aby  oferowany aparat  posiadał  możliwość  rozbudowy
o wyzwalacz  przepływowy  w  trybie  NIV  pozwalający  na  synchronizowanie  wysiłków
oddechowych  pacjenta  ze  wsparciem  respiratora  za  pomocą  czujnika  przepływu?
Synchronizacja  ze  spontanicznym  oddechem  pacjenta  pozwala  uniknąć  intubacji
w większej ilości przypadków niż przy zastosowaniu klasycznego nCPAP
Odpowiedź: DOPUSZCZAMY
11)  Lp.3  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  respirator  bez  możliwości
zamocowania na standardowej rurze nośnej o średnicy 38 mm lub szynie poprzecznej?
Odpowiedź: TAK.
12)  Lp.27 Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator z prezentacją objętości
pojedynczego oddechu VTi w postaci ustawionej wartości docelowej/gwarantowanej?

Odpowiedź: TAK.
13) Lp.37.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  respirator  z  możliwością
jednoczesnej prezentacji  trendów i krzywej dynamicznej do wyboru?
Odpowiedź: TAK.
14) Lp.40. Czy Zamawiający dopuści  do postępowania respirator bez instrukcji  obsługi
respiratora w języku polskim na ekranie respiratora?
Odpowiedź: NIE.
15)  Lp.51.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  respirator  z  wyświetlaniem na
ekranie występujących alarmów  – w postaci opisu alarmu?
Odpowiedź: NIE.
16) Do pkt. 13 załącznika nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ: 
Zamawiający wymaga, aby respirator pracował jako przepływomierz tlenu do terapii typu 
high-flow. Czy Zamawiający dopuści respirator nie pracujący w tym trybie, ale pozwalający
na wentylację nieinwazyjną noworodków w trybach nCPAP i BiPhasic z użyciem 
generatora InfantFlow. Czy Zamawiający dopuści do przetargu  fabrycznie nowy respirator 
wyprodukowany w końcu grudnia 2017r?
Odpowiedź: NIE.
Niżej wymienione prace pokazują, że skuteczność HFNC jest niemal dwukrotnie mniejsza 
niż skuteczność terapii nCPAP:
1 Moa, G., Nilsson, K. A new device for administration of nasal continuous airway pressure
in the newborn: an experimental study. Critical Care Med. 1988; 16:1238-1242 2 
Drevhammar, T. et al. Comparison of seven infant continuous positive airway pressure 
systems using simulated neonatal breathing. Pediatr Crit Care Med 2012 Vol. 13, No. 2 3 
Wald, M. et al. Variety of Expiratory Resistance Between Different Continuous Positive 
Airway Pressure Devices for Preterm Infants. Artificial Organs 2011 Jan;35(1):22-8 4 
Roberts, C. et. al. Nasal high flow therapy for primary respiratory support in preterm 
infants. N Engl J Med, 2016; September 22. 375;12 5 Ishihara, C. et al. Effects of infant 
flow Bi-nCPAP on apnea of prematurity. Japan Pediatric Society. 2015 6 Rong, Z. et al. 
Nasal bi-level positive airway pressure (BiPAP) versus nasal continuous positive airway 
pressure (CPAP) in preterm infants < 32 weeks: A retrospective cohort study. J Paediatrics
and Child Health. 2016; 52:493-498
17) Do pkt. 21 załącznika nr 1 do SIWZ: Czy Zamawiający dopuści respirator z 



możliwością ustawienia PEEP w zakresie 0-50 cm H2O, a CPAP w zakresie 0-20 cm 
H2O? Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta (i personelu).
Odpowiedź: TAK.
18) Pytanie  do pkt. 38 załącznika nr 1 do SIWZ: 
Prosimy o potwierdzenie, że w tym pytaniu Zamawiający miał na myśli „oporność” a nie
„odporność”.
Odpowiedź: TAK.
19) Dot. załącznik nr 8 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY - Ad. pkt 67 
Czy Zamawiający dopuści jedynie szkolenie związane z wstępną diagnozą i identyfikacją
błędów, użytkowaniem i dezynfekcją respiratora zgodnie z zakresem instrukcji obsługi?

Nasza  firma  nie  jest  podmiotem  uprawnionym  do  wykonywania  szkoleń  z  zakresu
konserwacji,  czynności  przeglądowych  i  wystawiania  certyfikatów  przeszkolenia.
Przeglądy z zakresu diagnostyki  stanu technicznego, diagnostyki  awarii  i  wykonywania
czynności konserwacyjnych, przeglądowych sprzętu mogą wykonywać tylko przeszkoleni
przez producenta, posiadający odpowiednie kwalifikacje, serwisanci. Jedynym szkoleniem,
jakie firma jest  w stanie zapewnić Zamawiającemu jest  szkolenie związane z wstępną
diagnozą  i  identyfikacją  błędów,  użytkowaniem  i  dezynfekcją  aparatów  zgodnie
z zakresem instrukcji obsługi. 
Odpowiedź: NIE.

20) Ad.  pkt  68  Kody  serwisowe,  jak  i  inne  zabezpieczenia  są  integralną  częścią
oprogramowania producenckiego zainstalowanego w oferowanym respiratorze. Niestety nie
jest możliwe pozbawienie sprzętu medycznego tych zabezpieczeń. Jest to również działanie
niezgodne  z  prawem  
i  odpowiedzialnością,  jaka  jest  z  tym związana.  W  związku  z  powyższym,  zwracamy  się
z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z zapisów zawartych w ww. pozycji. 

Odpowiedź: NIE.


