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Poznań, dnia 01.04.2020 r. 
SR/XV-270-12(12)-EFK/20 
 
 
Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostaw ę wyposa żenia i sprz ętu celem realizacji zadania inwestycyjnego 
nr ZSS/P/057 pod nazw ą: Szpital Miejski mi. F. Raszei – Przebudowa Oddzia łu Toksykologii  
im. Wandy Błe ńskiej z O środkiem Informacji Toksykologicznej 
SR/XV-270-12-EFK/20 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 11 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął 
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający 
udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania: 
 
ZESTAW PYTAŃ 1:  
 
Pakiet nr 1: respiratory  
Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie o parametrach przedstawionych w poniższej 
tabeli? 
Pragniemy zwrócić uwagę, że zwiększone obecnie zapotrzebowanie na respiratory, powoduje ich 
mniejszą dostępność na rynku sprzętu medycznego. W związku z tym, w celu zapewnienia 
Zamawiającemu możliwości uzyskania kilku ofert konkurencyjnych i docelowo nabycia wymaganego 
sprzętu, a także w ramach zachowania uczciwej konkurencyjności i równego traktowania 
Wykonawców, prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o parametrach przedstawionych 
w poniższych opisach 
 

L.p.  
 
 
 
 
 
 
I 

Parametry  
 
 
 
 
 
 
II 

Parametr 
wymagany 
(graniczny)  
 
 
 
 
III 

Parametr  
oferowany  
TAK/NIE, 
podać/ 
opisa ć 
warto ści 
oferowane 
 
 
IV 
 

Zakres 
punktacji 
 
 
 
 
 
 
V 

A. RESPIRATOR – 5 szt.  

I. WYMAGANIA OGÓLNE  
  
  
1.              Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego 

pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii.  
Tak   Bez punktacji 

2.               
  

Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o 
masie powyżej min. 4 kg 
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej 
minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz 
wyboru i nastawiania parametrów wentylacji 

Tak - podać   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
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większy 
zakres  

3.               
  

Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu 
od 2,5 bar do 6,0 bar. Wymagany zakres uwzględnia typowe 
ciśnienie powietrza centralnego 5 bar z marginesem 
wynikającym z poboru gazów.  

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

4.                Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 2,5 
bar do 6,0 bar. Wymagany zakres uwzględnia typowe 
ciśnienie tlenu centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z 
poboru gazów. 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

5.                Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu 
jednym gazem: powietrzem lub tlenem. Automatyczne 
przełączenie respiratora na dostępny gaz. Respirator musi 
podtrzymać pracę w przypadku awarii jednego z zasilających 
gazów. Wymagany jest komunikat o braku zasilania tlenem 
lub powietrzem 

Tak   Bez punktacji 

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

Tak   Bez punktacji 

7.                Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. Tak   Bez punktacji 

8.               
  

Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa 
SIMV.  

Tak   Bez punktacji 

9.               
  

Wentylacja SPONTANICZNA. Typowy tryb wentylacji dla 
pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących 
wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym 
wspomaganiem oddechu 

Tak   Bez punktacji 

10.             
  

Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie 
ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP. 

Tak   Bez punktacji 

11.             
  

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

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

12.             
  

Możliwość rozbudowy o wentylacje na dwóch poziomach 
ciśnienia typu Bi-Level-VG z gwarantowaną objętością, 
jednoczesne wsparcie oddechu na nizszym poziomie ciśnienia 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

13.             
  

Wentylacja nieinwazyjna NIV. 
Wymaga się, aby respirator był dostosowany do pracy z 
układami do nieinwazyjnej wentylacji, które charakteryzują się 
zmiennym przeciekiem.  

Tak    Bez punktacji 

14.             
  

Wdech manualny.  
Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na 
żądanie wykonanie mechanicznego  

Tak   Bez punktacji 
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15.             
  

Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. 
Respirator musi posiadać automatycznie uruchamianą 
wentylację zastępczą w przypadku braku aktywności pacjenta 
w trybie wentylacji spontanicznej z regulacją stężenia tlenu 
oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. 
VCV, PCV, PRVC 

Tak – 
podać 

  Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

16.             
  

Oddech kontrolowany objętością VCV. 
Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany 
objętością.  

Tak   Bez punktacji 

17.             
  

Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. 
Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany 
ciśnieniem.  

Tak   Bez punktacji 

18.             
  

Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu 
PRVC, AutoFlow, APV, VC+. 
Respirator wyposażony w oddechy wymuszone o podwójnej 
kontroli – ciśnieniowo kontrolowane z docelową objętością. 
Respirator może zmieniać zgodnie z algorytmem ciśnienie 
wdechowe w celu zapewnienia docelowej objętości 
oddechowej.  

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

19.             
  

Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. 
Respirator wyposażony w oddechy spontaniczne 
wspomagane ciśnieniem.  

Tak   Bez punktacji 

20.             
  

Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. Respirator 
musi zmieniać automatycznie poziom ciśnienia wdechowego 
tak aby zapewnić najniższe z możliwych ciśnień by osiągnąć 
założona objętość oddechową.  

Tak   Bez punktacji 

21.             
  

Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki 
dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. 
Respiratory wyposażone w tryb eliminujący wpływ rurki 
dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta  

Tak   Bez punktacji 

22.             
  

Tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej 
posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację 
poziomu alarmów wentylacji minutowej wydechowej niskiej i 
wysokiej oraz niskiej i wysokiej ilość oddechów, których 
przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i 
ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby oraz tryb 
wentylacji dwupoziomowej ze wsparciem ciśnieniowym 
oddechu pacjenta na obu poziomach 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

23.             
  

Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru 
czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie 
stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o 
podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym.  

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

24.             
  

Możliwość rozbudowy o pomiar krzywej dynostatycznej 
szacującej ciśnienie pęcherzyków Pomiary pomocne w 
diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
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chorób płuc o podłożu zaporowym jak i  restrykcyjnym. wymogu  
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

25.             
  

Możliwość rozbudowy o pomiar i obrazowanie zmierzonych 
parametrów: VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- 
zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- wydatku 
energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym. 
Pomiary za pomocą modułu kalorymetrii pośredniej z 
obrazowaniem wyników na ekranie respiratora. Nastawy 
pomiarów, zarzadzanie danymi poprzez menu respiratora. 
Pomiar z użyciem paramagnetycznego czujnika tlenu 
zapewniającego dokładne pomiary. Wszystkie urządzenia 
przygotowane do pracy z modułem.  

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

26.             
  

Możliwośc rozbudowy o obliczanie i prezentowanie VCO2 lub 
VTCO2 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

27.             
  

Pomiar ciśnienia za pomocą cewnika umieszczonego w 
tchawicy 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

28.             
  

Częstość oddechów. Respirator musi posiadać zakres 
regulacji częstości oddechów umożliwiający wentylację 
pacjentów. Wymagany zakres minimalny: 5-100/min 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

29.             
  

Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać 
zakres regulacji objętości oddechowych umożliwiający 
wentylację pacjentów. Wymagany zakres minimalny: 20-
1800ml 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

30.             
  

Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych 
objętościowo-kontrolowanych. Wymagany zakres minimalny 
2-120 l/min. 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

31.             
  

Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego 
stosunku wdechu do wydechu I: E lub Twdechu 

Tak   Bez punktacji 

32.             
  

Ciśnienie wdechowe PCV. Respirator musi posiadać zakres 
regulacji ciśnienia wdechowego umożliwiający wentylację 
pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień 
szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres 
minimalny: 5-80cmH2O 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 
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33.             
  

Ciśnienie wspomagania PSV/ASB.  
Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia 
wspomagania umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych 
wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub 
ARDS.  
Wymagany zakres minimalny: 0-60cmH2O 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

34.             
  

Ciśnienie PEEP/CPAP. Respirator musi posiadać zakres 
regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego 
dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych umożliwiający 
wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich 
ciśnień PEEP/CPAP np. z ARDS.  
Wymagany zakres minimalny: do 45 cmH2O 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

35.             
  

Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, 
APRV.  
Respirator musi posiadać zakres regulacji poziomu wysokiego 
ciśnienia umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych z 
patologią płucną wymagających wysokich ciśnień. 
Wymagany zakres minimalny: 5-50 cmH2O 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

36.             
  

Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, 
APRV.  
Respirator musi posiadać zakres regulacji dolnego poziomu 
ciśnienia końcowo wydechowego umożliwiający wentylację 
pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień. 
Wymagany zakres minimalny: do 30 cmH2O 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

37.             
  

Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem 
PSV w BIPAP, BILEVEL  

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

38.             
  

Czas plateau. Tak   Bez punktacji 

39.             
  

Czas wdechu regulowany w zakresie od 0,25 do 10 sekund.  Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

40.             
  

Czas wysokiego poziomu ciśnienia. 
respirator umożliwia stosowanie długich czasów górnego 
wysokiego poziomu ciśnienia, co jest szczególnie istotne w 
trybie z uwolnieniem ciśnienia APRV. Dopuszcza się różne 
metody nastawy bezpośrednie poprzez regulacje czasu lub 
pośrednie, które w efekcie pozwolą na uzyskanie czasu górnej 
fazy ciśnienia w zakresie 0,5 sekundy do minimum 15 sekund 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

41.             
  

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

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

42.             
  

Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu 
własnego pacjenta. 
Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz 
rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta.  Minimalny 
wymagany zakres czułości triggera przepływowego to od 1,0 
l/min do 9,0 l/min. 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

43.             
  

Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu 
własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum -1,0 do– 
10,0 cmH2O.  

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

44.             Przepływ bazowy  Tak   Bez punktacji 
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45.             
  

Automatyczna detekcja pacjetna Tak   Bez punktacji 

46.             
  

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% 
Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji 
rezerwowej.  

Tak   Bez punktacji 

47.             
  

Manualne przedłużenie fazy wdechowej. 
respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wdechowej. 
Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia plateau i 
wykonanie pomiarów mechaniki oddechowej 

Tak   Bez punktacji 

48.             
  

Manualne przedłużenie fazy wydechowej. 
respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wydechowej. 
Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia końcowo-
wydechowego i wykonanie pomiarów wewnętrznego PEEP 

Tak   Bez punktacji 

49.             
  

Automatyczna kompensacja przecieków możliwa  w trybach 
inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. 

Tak   Bez punktacji 

50.             
  

Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji 
czasu. Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, 
przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością 
wyświetlenia co najmniej 4 krzywych jednocześnie na ekranie 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

51.             
  

Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych 
prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu 
ich analizy. Funkcja ta umożliwia lepszą diagnostykę stanu 
pacjenta. 

Tak   Bez punktacji 

52.             
  

Graficzna prezentacja jednej z pętli : ciśnienie-objętość, 
przepływ–objętość. Funkcja polepszającej diagnostykę 
mechaniki oddechowej pacjenta 

Tak   Bez punktacji 

53.             
  

Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych  
min. 72-godzinnych. 
Funkcji ułatwiająca przegląd monitorowanych parametrów i 
diagnostykę pacjenta 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

54.             
  

Integralny pomiar stężenia tlenu. 
Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia 
wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie 
cyfrowej. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego 
elektronicznego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza 
koszty użytkowania i eksploatacji.  

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
6 pkt za 
większy 
zakres  

55.             
  

Całkowita częstość oddychania. 
Respirator musi posiadać pomiar rzeczywistej całkowitej 
częstości oddechów i wyświetlać zmierzona wartość w formie 
cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 
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56.             
  

Objętość pojedynczego oddechu. 
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i 
wyświetlać zmierzona objętość wydechową pojedynczego 
oddechu w formie cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

57.             
  

Całkowita objętość wentylacji minutowej. 
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i 
wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową w formie 
cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

58.             
  

Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. 
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i 
wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość 
wydechową w formie cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

59.             
  

Ciśnienie szczytowe. 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i 
wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia szczytowego w formie 
cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

60.             
  

Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i 
wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia średniego w formie 
cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

61.             
  

Ciśnienie plateau. 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i 
wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia Plateau w formie 
cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

62.             
  

Ciśnienie PEEP/CPAP. 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i 
wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia końcowo-
wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych w formie cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

63.             
  

Ciśnienie AutoPEEP 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i 
wyświetlać zmierzoną podczas manewru zatrzymania przy 
wydechu wartość ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

64.             
  

Pomiarobjetosci pułapki powietrznej przy AutoPEEP Tak   Bez punktacji 

65.             
  

Ciśnienie na poziomie tchawicy Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

66.             
  

Podatność statyczna  płuc pacjenta. 
Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru 
pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i 
wyświetlić wartość jej w formie cyfrowej lub mierzyć podatność 
dynamiczną 

Tak   Bez punktacji 
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67.             
  

Opory płuc pacjenta. 
Respirator musi posiadać możliwość pomiaru oporów płuc i 
wyświetlić wartość oporów w formie cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

68.             
  

Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt). 
Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu 
szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego 
wartości w postaci cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

69.             
  

Pomiar NIF negatywnej siły wdechowej.  
Pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę 
stanu pacjenta.  

Tak   Bez punktacji 

70.             
  

Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms.  
Pomiar istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę 
stanu pacjenta  

Tak   Bez punktacji 

71.             
  

Hierarchia alarmów w zależności od ważności.  
Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system 
alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i 
sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do 
zagrożenia dla pacjenta 

Tak   Bez punktacji 

72.             
  

Alarm zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi 
informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. 
Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

73.             
  

Alarm zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi 
informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. 
Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

74.             
  

Alarm niskiego ciśnienia tlenu.  Respirator musi informować 
obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. 
Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

75.             
  

Alarm niskiego ciśnienia powietrza. Respirator musi 
informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania 
powietrzem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

76.             
  

Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w 
ramieniu wdechowym.  
Respirator musi informować obsługę o zbyt niskim lub zbyt 
wysokim stężeniu wdechowym tlenu. Wymagany jest alarm 
dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

77.             
  

Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. 
Respirator musi informować obsługę o wysokiej całkowitej 
objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i 
wizualny 

Tak   Bez punktacji 

78.             
  

Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. Respirator musi 
informować obsługę o niskiej całkowitej objętości minutowej. 
Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

79.             
  

Alarm wysokiego ciśnienia. 
Respirator musi informować o wysokim ciśnieniu w układzie 
oddechowym. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny. 
Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je poprzez 
otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa 

Tak   Bez punktacji 
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80.             
  

Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu 
oddechowego. 
Respirator musi informować obsługę o niskim ciśnieniu 
wdechowym lub rozłączeniu układu oddechowego. 
Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

81.             
  

Alarm wysokiej częstości oddechów. 
Respirator musi informować obsługę o wysokiej częstości 
oddechów Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

82.             
  

Alarm wysokiej objętości oddechowej.  
Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości 
oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

83.             
  

Alarm  niskiej objętości oddechowej.  
Respirator musi informować obsługę o niskiej objętości 
oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy lub wizualny 

Tak   Bez punktacji 

84.             
  

Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu.  
Respirator musi informować obsługę o niskiej częstości 
oddechowej oraz posiadać regulowany alarm wystąpieniu 
bezdechu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

85.             
  

Pamięć alarmów z komentarzem. Zamawiający wymaga, aby 
respirator wyposażony był w pamięć alarmów oraz rejestr 
zdarzeń technicznych 

Tak   Bez punktacji 

86.             
  

Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową 
zmiana parametrów wentylacji 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

87.             
  

W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator 
musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich 
nastawień 

Tak   Bez punktacji 

88.             
  

Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów 
wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci lub wzrostu 
pacjenta 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

89.             
  

Respirator musi posiadać funkcję autotestu sprawdzającego 
poprawność działania i szczelność układu oddechowego 
wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

90.             
  

Nebulizator do wziewnego podawania leków, elektornicznie 
sterowany mikropompą, nie wymagajacy zewnętrznego 

Tak   Bez punktacji 
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przepływu gazów 

91.             
  

Respirator ma być wyposażony w 5 kompletnych układów 
oddechowych jednorazowych. 

Tak   Bez punktacji 

92.             
  

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

Tak   Bez punktacji 

93.             
  

Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, 
komunikaty ekranowe 

Tak   Bez punktacji 

 
KAPNOGRAF Z POMIAREM W STRUMIENIU BOCZNYM 
 
95 Moduł E-miniC Tak  Bez punktacji 

B. RESPIRATOR ZE SPRĘŻARKĄ – 1 szt.  
 

II. WYMAGANIA OGÓLNE  
  
  
1.              Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego 

pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii.  
Tak   Bez punktacji 

2.               
  

Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o 
masie powyżej min. 4 kg 
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej 
minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz 
wyboru i nastawiania parametrów wentylacji 

Tak - podać   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

3.               
  

Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu 
od 2,5 bar do 6,0 bar. Wymagany zakres uwzględnia typowe 
ciśnienie powietrza centralnego 5 bar z marginesem 
wynikającym z poboru gazów.  

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

4.                Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 2,5 
bar do 6,0 bar. Wymagany zakres uwzględnia typowe 
ciśnienie tlenu centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z 
poboru gazów. 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

5.                Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu 
jednym gazem: powietrzem lub tlenem. Automatyczne 
przełączenie respiratora na dostępny gaz. Respirator musi 
podtrzymać pracę w przypadku awarii jednego z zasilających 
gazów. Wymagany jest komunikat o braku zasilania tlenem 
lub powietrzem 

Tak   Bez punktacji 

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

Tak   Bez punktacji 

7.                Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. Tak   Bez punktacji 

8.               
  

Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa 
SIMV.  

Tak   Bez punktacji 

9.               
  

Wentylacja SPONTANICZNA. Typowy tryb wentylacji dla 
pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących 
wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym 
wspomaganiem oddechu 

Tak   Bez punktacji 
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10.             
  

Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie 
ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP. 

Tak   Bez punktacji 

11.             
  

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

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

12.             
  

Możliwość rozbudowy o wentylacje na dwóch poziomach 
ciśnienia typu Bi-Level-VG z gwarantowaną objętością, 
jednoczesne wsparcie oddechu na nizszym poziomie ciśnienia 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

13.             
  

Wentylacja nieinwazyjna NIV. 
Wymaga się, aby respirator był dostosowany do pracy z 
układami do nieinwazyjnej wentylacji, które charakteryzują się 
zmiennym przeciekiem.  

Tak    Bez punktacji 

14.             
  

Wdech manualny.  
Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na 
żądanie wykonanie mechanicznego  

Tak   Bez punktacji 

15.             
  

Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. 
Respirator musi posiadać automatycznie uruchamianą 
wentylację zastępczą w przypadku braku aktywności pacjenta 
w trybie wentylacji spontanicznej z regulacją stężenia tlenu 
oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. 
VCV, PCV, PRVC 

Tak – 
podać 

  Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

16.             
  

Oddech kontrolowany objętością VCV. 
Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany 
objętością.  

Tak   Bez punktacji 

17.             
  

Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. 
Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany 
ciśnieniem.  

Tak   Bez punktacji 

18.             
  

Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu 
PRVC, AutoFlow, APV, VC+. 
Respirator wyposażony w oddechy wymuszone o podwójnej 
kontroli – ciśnieniowo kontrolowane z docelową objętością. 
Respirator może zmieniać zgodnie z algorytmem ciśnienie 
wdechowe w celu zapewnienia docelowej objętości 
oddechowej.  

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

19.             
  

Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. 
Respirator wyposażony w oddechy spontaniczne 
wspomagane ciśnieniem.  

Tak   Bez punktacji 

20.             
  

Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. Respirator 
musi zmieniać automatycznie poziom ciśnienia wdechowego 
tak aby zapewnić najniższe z możliwych ciśnień by osiągnąć 
założona objętość oddechową.  

Tak   Bez punktacji 

21.             
  

Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki 
dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. 
Respiratory wyposażone w tryb eliminujący wpływ rurki 

Tak   Bez punktacji 
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dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta  

22.             
  

Tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej 
posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację 
poziomu alarmów wentylacji minutowej wydechowej niskiej i 
wysokiej oraz niskiej i wysokiej ilość oddechów, których 
przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i 
ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby oraz tryb 
wentylacji dwupoziomowej ze wsparciem ciśnieniowym 
oddechu pacjenta na obu poziomach 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

23.             
  

Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru 
czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie 
stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o 
podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym.  

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

24.             
  

Możliwość rozbudowy o pomiar krzywej dynostatycznej 
szacującej ciśnienie pęcherzyków Pomiary pomocne w 
diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku 
chorób płuc o podłożu zaporowym jak i  restrykcyjnym. 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

25.             
  

Możliwość rozbudowy o pomiar i obrazowanie zmierzonych 
parametrów: VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- 
zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- wydatku 
energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym. 
Pomiary za pomocą modułu kalorymetrii pośredniej z 
obrazowaniem wyników na ekranie respiratora. Nastawy 
pomiarów, zarzadzanie danymi poprzez menu respiratora. 
Pomiar z użyciem paramagnetycznego czujnika tlenu 
zapewniającego dokładne pomiary. Wszystkie urządzenia 
przygotowane do pracy z modułem.  

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

26.             
  

Możliwośc rozbudowy o obliczanie i prezentowanie VCO2 lub 
VTCO2 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

27.             
  

Pomiar ciśnienia za pomocą cewnika umieszczonego w 
tchawicy 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
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zakres  

28.             
  

Częstość oddechów. Respirator musi posiadać zakres 
regulacji częstości oddechów umożliwiający wentylację 
pacjentów. Wymagany zakres minimalny: 5-100/min 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

29.             
  

Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać 
zakres regulacji objętości oddechowych umożliwiający 
wentylację pacjentów. Wymagany zakres minimalny: 20-
1800ml 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

30.             
  

Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych 
objętościowo-kontrolowanych. Wymagany zakres minimalny 
2-120 l/min. 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

31.             
  

Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego 
stosunku wdechu do wydechu I: E lub Twdechu 

Tak   Bez punktacji 

32.             
  

Ciśnienie wdechowe PCV. Respirator musi posiadać zakres 
regulacji ciśnienia wdechowego umożliwiający wentylację 
pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień 
szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres 
minimalny: 5-80cmH2O 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

33.             
  

Ciśnienie wspomagania PSV/ASB.  
Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia 
wspomagania umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych 
wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub 
ARDS.  
Wymagany zakres minimalny: 0-60cmH2O 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

34.             
  

Ciśnienie PEEP/CPAP. Respirator musi posiadać zakres 
regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego 
dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych umożliwiający 
wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich 
ciśnień PEEP/CPAP np. z ARDS.  
Wymagany zakres minimalny: do 45 cmH2O 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

35.             
  

Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, 
APRV.  
Respirator musi posiadać zakres regulacji poziomu wysokiego 
ciśnienia umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych z 
patologią płucną wymagających wysokich ciśnień. 
Wymagany zakres minimalny: 5-50 cmH2O 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

 Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, 
APRV.  
Respirator musi posiadać zakres regulacji dolnego poziomu 
ciśnienia końcowo wydechowego umożliwiający wentylację 
pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień. 
Wymagany zakres minimalny: do 30 cmH2O 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

36.             
  

Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem 
PSV w BIPAP, BILEVEL  

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

37.             
  

Czas plateau. Tak   Bez punktacji 
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38.             
  

Czas wdechu regulowany w zakresie od 0,25 do 10 sekund.  Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

39.             
  

Czas wysokiego poziomu ciśnienia. 
respirator umożliwia stosowanie długich czasów górnego 
wysokiego poziomu ciśnienia, co jest szczególnie istotne w 
trybie z uwolnieniem ciśnienia APRV. Dopuszcza się różne 
metody nastawy bezpośrednie poprzez regulacje czasu lub 
pośrednie, które w efekcie pozwolą na uzyskanie czasu górnej 
fazy ciśnienia w zakresie 0,5 sekundy do minimum 15 sekund 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

40.             
  

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

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

41.             
  

Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu 
własnego pacjenta. 
Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz 
rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta.  Minimalny 
wymagany zakres czułości triggera przepływowego to od 1,0 
l/min do 9,0 l/min. 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

42.             
  

Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu 
własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum -1,0 do– 
10,0 cmH2O.  

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

43.             
  

Przepływ bazowy  Tak   Bez punktacji 

44.             
  

Automatyczna detekcja pacjetna Tak   Bez punktacji 

45.             
  

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% 
Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji 
rezerwowej.  

Tak   Bez punktacji 

46.             
  

Manualne przedłużenie fazy wdechowej. 
respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wdechowej. 
Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia plateau i 
wykonanie pomiarów mechaniki oddechowej 

Tak   Bez punktacji 
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47.             
  

Manualne przedłużenie fazy wydechowej. 
respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wydechowej. 
Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia końcowo-
wydechowego i wykonanie pomiarów wewnętrznego PEEP 

Tak   Bez punktacji 

48.             
  

Automatyczna kompensacja przecieków możliwa  w trybach 
inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. 

Tak   Bez punktacji 

49.             
  

Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji 
czasu. Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, 
przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością 
wyświetlenia co najmniej 4 krzywych jednocześnie na ekranie 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

50.             
  

Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych 
prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu 
ich analizy. Funkcja ta umożliwia lepszą diagnostykę stanu 
pacjenta. 

Tak   Bez punktacji 

51.             
  

Graficzna prezentacja jednej z pętli : ciśnienie-objętość, 
przepływ–objętość. Funkcja polepszającej diagnostykę 
mechaniki oddechowej pacjenta 

Tak   Bez punktacji 

52.             
  

Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych  
min. 72-godzinnych. 
Funkcji ułatwiająca przegląd monitorowanych parametrów i 
diagnostykę pacjenta 

Tak – 
podać 

  Bez punktacji 

53.             
  

Integralny pomiar stężenia tlenu. 
Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia 
wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie 
cyfrowej. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego 
elektronicznego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza 
koszty użytkowania i eksploatacji.  

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
6 pkt za 
większy 
zakres  

54.             
  

Całkowita częstość oddychania. 
Respirator musi posiadać pomiar rzeczywistej całkowitej 
częstości oddechów i wyświetlać zmierzona wartość w formie 
cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

55.             
  

Objętość pojedynczego oddechu. 
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i 
wyświetlać zmierzona objętość wydechową pojedynczego 
oddechu w formie cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

56.             
  

Całkowita objętość wentylacji minutowej. 
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i 
wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową w formie 
cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 
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57.             
  

Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. 
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i 
wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość 
wydechową w formie cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

58.             
  

Ciśnienie szczytowe. 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i 
wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia szczytowego w formie 
cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

59.             
  

Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i 
wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia średniego w formie 
cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

60.             
  

Ciśnienie plateau. 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i 
wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia Plateau w formie 
cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

61.             
  

Ciśnienie PEEP/CPAP. 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i 
wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia końcowo-
wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych w formie cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

62.             
  

Ciśnienie AutoPEEP 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i 
wyświetlać zmierzoną podczas manewru zatrzymania przy 
wydechu wartość ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

63.             
  

Pomiarobjetosci pułapki powietrznej przy AutoPEEP Tak   Bez punktacji 

64.             
  

Ciśnienie na poziomie tchawicy Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

65.             
  

Podatność statyczna  płuc pacjenta. 
Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru 
pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i 
wyświetlić wartość jej w formie cyfrowej lub mierzyć podatność 
dynamiczną 

Tak   Bez punktacji 

66.             
  

Opory płuc pacjenta. 
Respirator musi posiadać możliwość pomiaru oporów płuc i 
wyświetlić wartość oporów w formie cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 
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67.             
  

Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt). 
Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu 
szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego 
wartości w postaci cyfrowej 

Tak   Bez punktacji 

68.             
  

Pomiar NIF negatywnej siły wdechowej.  
Pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę 
stanu pacjenta.  

Tak   Bez punktacji 

69.             
  

Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms.  
Pomiar istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę 
stanu pacjenta  

Tak   Bez punktacji 

70.             
  

Hierarchia alarmów w zależności od ważności.  
Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system 
alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i 
sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do 
zagrożenia dla pacjenta 

Tak   Bez punktacji 

71.             
  

Alarm zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi 
informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. 
Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

72.             
  

Alarm zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi 
informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. 
Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

73.             
  

Alarm niskiego ciśnienia tlenu.  Respirator musi informować 
obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. 
Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

74.             
  

Alarm niskiego ciśnienia powietrza. Respirator musi 
informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania 
powietrzem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

75.             
  

Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w 
ramieniu wdechowym.  
Respirator musi informować obsługę o zbyt niskim lub zbyt 
wysokim stężeniu wdechowym tlenu. Wymagany jest alarm 
dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

76.             
  

Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. 
Respirator musi informować obsługę o wysokiej całkowitej 
objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i 
wizualny 

Tak   Bez punktacji 

77.             
  

Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. Respirator musi 
informować obsługę o niskiej całkowitej objętości minutowej. 
Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

78.             
  

Alarm wysokiego ciśnienia. 
Respirator musi informować o wysokim ciśnieniu w układzie 
oddechowym. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny. 
Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je poprzez 
otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa 

Tak   Bez punktacji 
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79.             
  

Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu 
oddechowego. 
Respirator musi informować obsługę o niskim ciśnieniu 
wdechowym lub rozłączeniu układu oddechowego. 
Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

80.             
  

Alarm wysokiej częstości oddechów. 
Respirator musi informować obsługę o wysokiej częstości 
oddechów Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

81.             
  

Alarm wysokiej objętości oddechowej.  
Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości 
oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

82.             
  

Alarm  niskiej objętości oddechowej.  
Respirator musi informować obsługę o niskiej objętości 
oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy lub wizualny 

Tak   Bez punktacji 

83.             
  

Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu.  
Respirator musi informować obsługę o niskiej częstości 
oddechowej oraz posiadać regulowany alarm wystąpieniu 
bezdechu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny 

Tak   Bez punktacji 

84.             
  

Pamięć alarmów z komentarzem. Zamawiający wymaga, aby 
respirator wyposażony był w pamięć alarmów oraz rejestr 
zdarzeń technicznych 

Tak   Bez punktacji 

85.             
  

Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową 
zmiana parametrów wentylacji 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

86.             
  

W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator 
musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich 
nastawień 

Tak   Bez punktacji 

87.             
  

Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów 
wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci lub wzrostu 
pacjenta 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 
zakres  

88.             
  

Respirator musi posiadać funkcję autotestu sprawdzającego 
poprawność działania i szczelność układu oddechowego 
wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika 

Tak   Punktacja : 
0 pkt za 
spełnienie 
wymogu 
 
5 pkt za 
większy 



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań ,  u l .  Mickiewicza 2 
 
 
 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

19

zakres  

89.             
  

Nebulizator do wziewnego podawania leków, elektornicznie 
sterowany mikropompą, nie wymagajacy zewnętrznego 
przepływu gazów 

Tak   Bez punktacji 

90.             
  

Respirator ma być wyposażony w 5 kompletnych układów 
oddechowych jednorazowych. 

Tak   Bez punktacji 

91.             
  

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

Tak   Bez punktacji 

92.             
  

Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, 
komunikaty ekranowe 

Tak   Bez punktacji 

93.             
  

Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, 
komunikaty ekranowe 

Tak   Bez punktacji 

 
KAPNOGRAF Z POMIAREM W STRUMIENIU BOCZNYM 
 
95 Moduł E-miniC Tak  Bez punktacji 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
2. Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 9  
Zwracamy uwagę, iż Wykonawca nie może ponosić kosztów oraz innych konsekwencji związanych z 
oceną jakiekolwiek podmiotu. Wnioskujemy o zmianę w/w punktu poprzez modyfikację „(…) 
przekazać sprzęt do oceny innemu autoryzowanemu serwisowi (…)”  
 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody, albowiem w ten sposób de facto to sam Wykonawca 
podejmowałby decyzje w swojej sprawie. 
 
3. Dotyczy wzoru umowy § 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej cz ęści umowy ?  
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
 
4.  Dotyczy wzoru umowy § 4 
Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie  będzie  
zagwarantowanie  Zamawiającemu  sprawiedliwej  rekompensaty,  czy zdyscyplinowanie wykonawcy, 
ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, 
szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  
odszkodowania  przewyższającego wysokość  kar  umownych.W  związku  z  powyższym  
proponujemy  wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej: ,,(...),  nie wi ęcej jednak ni ż 10 
% tej warto ści  
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
 
5. Dotyczy SIWZ  
Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, 
a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich 
wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku 
braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści 
załączenie oświadczenia producenta lub dystrybutora lub przedstawiciela producenta potwierdzające 
spełnianie opisanego wymagania?  
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Odpowied ź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oświadczenia. Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ. 
 
 
 
Niniejszy dokument stanowi integraln ą część SIWZ i jest wi ążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegaj ących si ę o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 
 

 
 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. 
1/ strona internetowa 
1/ a/a 


