
Załącznik numer 1(11) 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 11

Respirator typ II – 2 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 – 2 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 pochodzenia do stosowania w warunkach
intensywnej terapii. 

13. Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie powyżej 4 kg

14.
Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany 
niezależnie od obudowy respiratora w pionie i poziomie

15. Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar 
16. Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. 
17. Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. 

18.
Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator musi  być przystosowany do standardowego
zasilania sieciowego w Polsce.

19. Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV.
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20. Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. 

21. Wentylacja SPONTANICZNA. 

22. PEEP/CPAP.

23. Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV

24. Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością

25. Wentylacja nieinwazyjna NIV. 

26. Wdech manualny. 

27.
Wentylacja  zabezpieczająca  przy  bezdechu.  z  regulacją  stężenia  tlenu  oraz  możliwością  trybu
wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV, PRVC, Bilevel lub równoważnym.

28. Oddech kontrolowany objętością VCV. 

29. Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV.

30. Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+.

31. Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. 

32. Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. 

33.
Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, 
TRC. 

34.
Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi
alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. 

35. Częstość oddechów min.: 5-120/min

36. Objętość pojedynczego oddechu min.: 20-1800ml

37.
Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych 
min.6-120 l/min.

38.

Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w 
zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek 
trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. 

39. Ciśnienie wdechowe PCV  min.:5-80cmH2O

40. Ciśnienie wspomagania PSV/ASB min. 0-60cmH2O

41. Ciśnienie PEEP/CPAP min. do 45 cmH2O

42. Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV  min.:  5-50 cmH2O

43. Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: do 30 cmH2O

44.
Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy 
BIPAP, BILEVEL, APRV

45. Czas plateau min. od 0,0 sekund do 6,0 sekund

46. Czas wdechu regulowany w zakresie min. od 0,25 do 11 ,0 sekund. 

47.
Czas wysokiego poziomu ciśnienia.
min.  0,5 sekundy do 15 sekund

48.
Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie 
minimum 10– 70%

49.
Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min.  od 1,0 l/min do 9,0 l/
min.

50. Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. - 1,0 do – 10,0 cmH2O. 

51. Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min 

52.

Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie.
Respirator  wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany 
mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 
1%. 
Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. 

53. Manualne przedłużenie fazy wdechowej minimum do 12 sekund. 

54. Manualne przedłużenie fazy wydechowej minimum do 15 sekund. 

55. Automatyczna kompensacja przecieków możliwa  w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji.

56.
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe 
jednocześnie na ekranie

57. Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich 
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analizy. 
58. Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i przepływ–objętość. 

59. Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych  min. 72-godzinnych.

60. Integralny pomiar stężenia tlenu.

61. Pomiar całkowitej częstości oddychania. 

62. Pomiar objętości pojedynczego oddechu.

63. Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej. 

64. Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej. 

65. Pomiar ciśnienia szczytowego. 

66. Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym. 

67. Pomiar ciśnienia plateau. 

68. Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP. 

69. Pomiar ciśnienia AutoPEEP 

70. Pomiar podatności statycznej  płuc pacjenta.

71. Pomiar oporó wdechowych płuc pacjenta.

72. Pomiar indeksu dyszenia RSB/SBI (f/Vt). 

73. Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. 

74. Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. 

75. Hierarchia alarmów w zależności od ważności. 

76. Alarm zaniku zasilania sieciowego.

77. Alarm zaniku zasilania bateryjnego.

78. Alarm niskiego ciśnienia tlenu.  

79. Alarm niskiego ciśnienia powietrza. 

80. Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. 

81. Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej.

82. Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej.

83. Alarm wysokiego ciśnienia.

84. Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego.

85. Alarm wysokiej częstości oddechów.

86. Alarm wysokiej objętości oddechowej. 

87. Alarm  niskiej objętości oddechowej. 

88. Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. 

89. Pamięć alarmów z komentarzem.

90. Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji

91.
W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich 
nastawień

92.
Wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu 
pacjenta

93.
Funkcja autotestu sprawdzającego poprawność działania i szczelność układu oddechowego 
wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika

94.
Nebulizator, obsługa poprzez menu respiratora, elektronicznie sterowany mikropompa. Nebulizator nie 
wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu

95. Respirator ma wyposażony w 5 kompletnych układów oddechowych jednorazowych 

96. Respirator stacjonarny wyposażony w podstawę jezdną, co najmniej dwa koła z blokadą.

97. Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe

III. Gwarancja i serwis

98.
Pełna  gwarancja  na  wszystkie  oferowane  urządzenia  wchodzące  w  skład  przedmiotu  zamówienia
liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

99. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

100. Przeglądy  techniczne  w  okresie  gwarancji …..............................
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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

101.
Wszystkie  wymagane  przez  producenta  przeglądy  w  okresie  gwarancji  (w  tym  jeden  w  ostatnim
miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

102.
Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

103.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z  14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

104.

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

…..............................

105.
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. 

106.

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

107.
W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w
siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

108.
Zamawiający dopuszcza dwukrotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu, a w przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

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

IV. Inne:

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

111. 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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