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       Kamienna Góra, dnia  22 07 2014  

 

 

         

 WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

dotyczy:    postępowania nr 5/2014 na  dostawę profesjonalnego sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zdrowia 

 

   

              Działając na podstawie art. 38  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 

2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.)  Zamawiający informuje iż w dniu  21 07.2014r. wpłynęły  pytania  o treści jak 

niżej:  

 

  

 Część III  – respirator  – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

 

1. Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny pneumatyczny-elektryczny respirator o podanych 

poniżej parametrach:  

• respirator transportowy przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt 

• waga respiratora z baterią (bez osprzętu) – 2.40 kg  

• zasilanie w tlen o ciśnieniu 3-6 bar 

• zasilanie 100-240VAC/10DAC 

• zasilanie z baterii – do 18 godzin (przy standardowych ustawieniach)  

• tryby wentylacji: A/C (VCV, PCV), SIMV w/PSV, BiLVL w/PSV, CPAP w/PSV, CPR – pacjent 

zaintubowany i niezaintubowany, wentylacja manualna  

• regulowana częstość oddechów 5-60 oddechów/ min  

• minutowa objętość oddechowa kalkulowana w zależności od objętości oddechowej  

• regulowana objętość oddechowa 50-2000 ml  

• prekonfigurowane ustawienia dla trybu CPR: dorośli 500ml/10 oddechów, dzieci 250ml/15 

oddechów, niemowlęta 100 ml/20 oddechów 

• regulowany stosunek wdechu do wydech I:E 1:6 do 3:1 

• PEEP: regulacja w zakresie 0.4-20 cmH2O  

• PSV: wyłączony lub regulacja w zakresie 4-40 cmH2O 



• CPAP: regulacja w zakresie 4-20 cmH2O 

• stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej 100 i 60% 

• Pmax : 10-80 cmH2O 

• Pmin : 0-20 cmH2O 

• PCV: 4-50 cmH2O 

• Ti; 0.14-9.0 sek 

• czułość trigger: 3-15 l/min 

• inhalation pressure: 4-50 cmH2O 

• apnea back up time 10-60 sek  

• ekran TFT 4.3” 

• parametry obrazowane w czasie rzeczywistym na ekranie: Mve, Vte, Paw(AV), PAW (peak), 

częstość oddechów, poziom naładowania baterii  

• prezentacja graficzna krzywej ciśnienie/czas lub przepływ/czas 

• alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością wyciszenia na 120 sek: niski posiom tlenu i brak 

zasilania w tlen, Pmax, Pmin, niski poziom baterii, APNEA, rozłączenia przewodu, niska objętość 

minutowa, wysoka objętość minutowa, wysokiego i niskiego ciśnienia w drogach 

oddechowych, niskie ciśnie w drogach oddechowych &objętość minutowa, zerowa objętość 

minutowa, przeciek  

• wymiary respiratora 250x200x155 cm  

• respirator w komplecie z  torbą transportową z możliwością zawieszenia na ramie noszy oraz 

transportu w ręku lub na ramieniu, reduktorem tlenowym z szybkozłącza AGA, 10 układami 

pacjenta jednorazowego użytku, przewodem ciśnieniowym zakończonym wtykiem AGA, butlą 

na tlen medyczny o pojemności 2.7 l, maską pacjenta nr 5 oraz płucem testowym i ładowarką.  

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązania. W terminie późniejszym doprecyzujemy tryby wentylacji do 

specyfikacji respiratora.  

 

             W związku z licznymi zapytaniami Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia: 28.07.2014r. 

Godz. 10:00 na dzień 31.07.2014r.  Godz. 10:00 Termin otwarcia ofert upływa z dniem  31.07.2014r.  Godz. 

10:15. 

 

        Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych  075/744-

90-33.  

            Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.  

sporządziła: mgr Ewelina Wincza  

 

z poważaniem  

Prezes Zarządu  

mgr Wiktor Król  

 

 


