
Załącznik numer 1(10) do SIWZ 

na „Dostawę specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług
medycznych w „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego”

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Znak sprawy: 2821/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 10

Respirator typ I – 7 szt.

INSTRUKCJA:
W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania
określone  w kolumnie  2,  zgodnie  z  określonym  przez  Zamawiającego  określonym  sposobem  zadeklarowania
w kolumnie 3.

L.p.
OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY

TECHNICZNE

SPOSOB
ZADEKLAROWANIA

W KOLUMNIE 4
OFEROWANYCH
PARAMETRÓW /

WARTOŚCI

ZASADY PUNKTACJI

WARTOŚCI
OFEROWANE

1 2 3 4
I. Informacje podstawowe

1. Nazwa produktu Podać …..............................

2. Typ/Model Podać …..............................
3. Producent Podać …..............................
4. Rok produkcji 2020 Podać …..............................
5. Cena jednostkowa netto Podać …..............................
6. Cena jednostkowa brutto Podać …..............................
7. Ilość – 7 szt.
8. Wartość ogółem netto Podać …..............................
9. Wartość ogółem brutto Podać …..............................
10. Wartość ogółem brutto słownie Podać …..............................

11. Gwarancja min. 24 miesiące
Podać

24 msc. - 0 pkt.
36 msc. - 40 pkt.

…..............................

II. Informacje/parametry techniczne:

12.
Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach
szpitalnych jak i w warunkach domowych

13. Respirator dla dzieci oraz dorosłych o masie ciała od 5 kg
14. Respirator z możliwością zamocowania na wózku jezdnym
15. Możliwość mocowania respiratora do wózka

16.
Możliwość przeprowadzenia szybkiej kontroli funkcji przez personel/użytkownika, przedstawiającej
poprawność działania respiratora

17. Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów

Zasilanie respiratora

18. Zasilanie w tlen ze źródła o ciśnieniu maksymalnym 1 bar i przepływie do 15l/min

19. Przewody zasilania tlenem o długości 7,6m
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20. Możliwość monitorowania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej  

21.
Zasilanie z wbudowanego akumulatora o czasie pracy ok 8.5h/ w przypadku korzystania z 
dodatkowego akumulatora, czas pracy ok 17h

22. Napięcie zasilania AC 100V/230 V, tolerancja  10%, 50 Hz

Rodzaje wentylacji

23. Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej 

24. Możliwość prowadzenia wentylacji inwazyjnej

25. Wentylacja inwazyjna ciśnieniowa, kontrolowana PCV, PSV

26. Wentylacja inwazyjna objętościowa, kontrolowana VCV

27. Wentylacja inwazyjna ciśnieniowa, wspomagana aPCV

28. Wentylacja inwazyjna objętościowa, kontrolowana aVCV

29. Wentylacja inwazyjna typu SIMV

30. Możliwość ustawienia kompensacji objętości dla trybów PCV, aPCV, PSV 

31.
Wentylacja  nieinwazyjna  przez  maskę  NIV  spontaniczno-czasowa  (tryb  ST
–wspomagany/kontrolowany)

32. Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV spontaniczna (tryb S -wspomagany)

33. Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV czasowa(tryb T-kontrolowany)

34. Wentylacja nieinwazyjna  CPAP

35. Możliwość ustawienia kompensacji objętości dla trybów S, T, ST, PCV, aPCV, PSV

36. Wentylacja nieinwazyjna  prowadzona przez ustnik (tryb MPV)

37. Regulowane wyzwalanie oddechu przepływem

38. Funkcja automatycznej kompensacji przecieków 

Parametry nastawiane

39. Częstość oddechów, 5-45 oddechów./min 

40. Objętość pojedynczego oddechu, zakres 50 - 3000 ml

41. Możliwość regulacji czasu wdechu 

42. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej wyświetlane na ekranie (podłączony czujnik tlenu)

43. Ciśnienie wdechowe dla wentylacji inwazyjnej regulowane w zakresie 4 – 45 hPa

44. Ciśnienie wdechowe dla wentylacji nieinwazyjnej regulowane w zakresie 6 – 40 hPa

45. Ciśnienie wydechowe dla wentylacji inwazyjnej regulowane w zakresie 0 – 20 hPa

46. Ciśnienie wydechowe dla wentylacji nieinwazyjnej regulowane w zakresie 4 – 20 hPa

47. Ciśnienie dla terapii CPAP regulowane w zakresie 4 – 20 hPa

48. Ośmiostopniowa regulacja wyzwalania wdechu

49. Czternastostopniowa regulacja wyzwalania wydechu (5-95% maks. przepływu)

50. Prędkość wzrostu ciśnienia regulowana w 6 stopniach

51. Prędkość spadku ciśnienia regulowana w 6 stopniach (dla trybów inwazyjnych 1 stopień)

52. Trwałość filtra pyłkowego wynosząca 1000h pracy respiratora

53. Programowalne przez użytkownika zakresy alarmowe

54. Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji

Parametry wyświetlane

55. Obsługa respiratora i opisy  w języku polskim

56. Ciśnienie wdechowe

57. Ciśnienie wydechowe

58. Czas trwania wdechu

59. Czas trwania wydechu

60. Stosunek wdechu do wydechu

61. Częstość oddechowa

62. Aktualna wartość objętości pojedynczego oddechu

63. Średnia objętość minutowa
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Prezentacja danych statystycznych podczas wentylacji

64.
Wartości średnie: deltaP, objętość oddechowa, objętość minutowa, przeciek, częstotliwość oddechu, 
stosunek wdechu do wydechu, procentowy udział oddechów spontanicznych podczas wentylacji

65. Wartości aktualne wentylacji

66.
Dane użytkowania aparatu: czas terapii, ilość dni terapii, czas terapii/dzień, terapie/dzień, procentowe 
użytkowanie programów

67.

Liczbowa i ewentualnie graficzna prezentacja krzywych dynamicznych :
Ciśnienie / czas
Przepływ /czas
Objętość / czas
Pętle:
Ciśnienie/objętość
Przepływ/objętość

Alarmy

68. Podział alarmów wg. priorytetu

69. Podział alarmów na fizjologiczne oraz techniczne

Alarmy fizjologiczne

70. Niskie Vt

71. Wysokie Vt

72. Niska częstość oddechowa

73. Wysoka częstość oddechowa

74. Wysokie ciśnienie

75. Niskie ciśnienie

76. Objętość minutowa niska

77. Objętość minutowa wysoka

78. Bezdech

79. Niska wartość O2

80. Wysoka wartość O2

81. Niska wartość SpO2

82. Wysoka wartość SpO2

83. Niska wartość pulsu

84. Wysoka wartość pulsu

Alarmy techniczne

85. Pojemność akumulatora krytyczna (25%)

86. Pojemność akumulatora bardzo krytyczna (10%)

87. Awaria akumulatora wewnętrznego

88. Zlecić konserwację akumulatora wewnętrznego

89. Temperatura akumulatora krytyczna

90. Akumulator wewnętrzny wyłączony-przekroczona temperatura

91. Błąd zasilania zmienić urządzenie

92. Błąd pomiaru O2

93. Błąd pomiaru SpO2

94. Awaria zaworu O2

95. Zbyt wysokie ciśnienie

96. Odłączenie (pacjenta)

97. Zbyt wysoka temperatura

98. Błąd obwodu pacjenta

99. Wysokie ciśnienie sterujące

100. Niskie ciśnienie sterujące

101. Ciśnienie ciągle niskie
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102. Vt ciągle niskie

103. Wysokie EPAP

104. Ciśnienie stałe

105. Błąd napięcia sterującego

106. Start aparatu wadliwy

107. Awaria IPC

108. Awaria systemu czujników

109. Awaria czujnika systemu

110. Brak napięcia sieciowego

111. Awaria turbiny

112. Awaria PC

113. Awaria CPU

114. Aparat wyłączony

115. Nieznany aparat

III. Gwarancja i serwis

116.
Pełna  gwarancja  na  wszystkie  oferowane  urządzenia  wchodzące  w skład  przedmiotu  zamówienia
liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

117. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

118.

Przeglądy  techniczne  w  okresie  gwarancji
wykonywane będą zgodnie z zaleceniem producenta
zawartym  w  dokumentacji  technicznej  i  naprawy
gwarancyjne, wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
niezbędnym transportem sprzętu i wymianą części w
cenie  dostawy.  Wskazać  przeznaczony  dla
Zamawiającego  (najbliższy)  punkt  napraw
gwarancyjnych.

Podać …..............................

119.
Wszystkie  wymagane  przez  producenta  przeglądy  w okresie  gwarancji  (w tym jeden w ostatnim
miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

120.
Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

121.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

122.

Czas  reakcji  serwisu  od  zgłoszenia  do  podjęcia
naprawy [godziny w dni  robocze:  od poniedziałku
do  piątku  z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych
pracy]

Podać
Max 48 godzin

…..............................

123.
Czas usunięcia usterki/awarii/wady od momentu przyjęcia zgłoszenia max 3 dni robocze lub 7 dni
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. 

124.

W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 3 dni robocze - Wykonawca jest zobowiązany na własny
koszt  do  dostarczenia  urządzenia  zastępczego -  takiego  samego  typu -  na  czas  trwania  naprawy.
Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów

125.
W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy
w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

126.
Zamawiający dopuszcza dwukrotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu, a w przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

127. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy.

IV. Inne:

128. Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, rok produkcji 2020.

129. Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.

Oświadczamy,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie  wymienione  w  powyższej  tabeli
wymagania.

…............................................................
          (data i podpis Wykonawcy)
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