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Do Oferentów 
 
 
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup gastroskopów i respiratorów dla SP ZOZ 
MSWiA w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu – zadanie nr 2 Respirator: 
Czy Zamawiający w rozdziale D, pkt. 36 Czas narastania wykonał omyłkę pisarską i wpisał 
zakres „0,1 – 6 sekund” zamiast „0,1- 0,6 sekund”? 
ODPOWIEDŹ – Tak. Zamawiający poprawił omyłkę pisarską.  
 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy: zadanie nr 2 - Respirator 
Czy Zamawiający, mając na uwadze możliwość zaoferowania Państwu wysokiej klasy sprzęt 
medyczny w konkurencyjnej cenie, dopuści na zasadzie równoważności respirator o 
następujących parametrach: 
 

 
L.p. 
 

 
Parametry graniczne 

1.  Oferent / Producent 

2.  Model / Typ 

3.  Kraj pochodzenia 

4.  Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019 

5.  Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej 

6.  Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej 

7.  Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci 

8.  Urządzenie przenośne, waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem max. 6,5 
kg 

9.  Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na 
jednej stronie, min. 7” 

10.  Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów 

11.  Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas i objętość/czas z 
automatycznym dostosowaniem skali wykresu, obydwie krzywe jednocześnie na 
ekranie monitora 

12.  Wyświetlanie pętli oddechowych ciśnienie/objętość i przepływ/objętość z 
automatycznym dostosowaniem skali wykresu 

13.  Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w 
powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym 
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14.  Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 – 6,0 bar 

15.  Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 – 10 l/min 

16.  Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce 

17.  Zasilanie DC 12 – 15 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego) 

18.  Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 10 godzin pracy - 
respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza 

19.  Wentylacja wspomagana/kontrolowana 

20.  SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z 
oddechem VCV oraz PCV 

21.  Wentylacja spontaniczna z PSV 

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

23.  Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG) 

24.  Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalną częstość oddechową 

25.  Wentylacja nieinwazyjna NPPV 

26.  Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu Bi-Level z możliwością wyzwalania 
oddechu spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia 

27.  Oddech kontrolowany objętością VCV 

28.  Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV 

29.  Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV 

30.  Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti 

31.  Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG) 

32.  CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych 

33.  Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 2 
do 80 na minutę 

34.  Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 2000 ml  

35.  Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 
2000 ml (VT target, VG) 

36.  Przepływ szczytowy w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 100 l/min 

37.  Czas wdechu od 0,1 do 3 s 

38.  Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 cmH2O 

39.  Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O 

40.  Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 30 cmH2O 

41.  Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie nie mniejszym niż od -9,0 do -0,1 cmH2O 

42.  Trigger wdechowy przepływowy w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 l/min 

43.  Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 
100%. Mieszalnik wewnętrzny, sterowany elektronicznie. 

44.  Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- 
kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca 

45.  Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów 

46.  Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie 
mniejszym niż od (-) 10 do (-) 70% przepływu szczytowego 

47.  Westchnienia automatyczne 

48.  Pomiar ciśnienia szczytowego 

49.  Pomiar ciśnienia średniego 

50.  Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego 

51.  Pomiar całkowitej częstości oddychania 

52.  Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu 

53.  Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej 

54.  Pomiar stosunku I:E 

55.  Pomiar czasu wdechu 

56.  Pomiar czasu bezdechu 

57.  Pomiar przepływu szczytowego wdechowego 

58.  Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, 
czujnik tlenu wbudowany w respirator 
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59.  Hierarchia alarmów w zależności od ważności 

60.  Alarm zaniku zasilania sieciowego 

61.  Alarm zaniku zasilania bateryjnego 

62.  Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym 

63.  Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej 

64.  Alarm niskiej objętości oddechowej 

65.  Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej 

66.  Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego 

67.  Alarm niskiego ciśnienia wdechowego 

68.  Alarm rozłączenia  

69.  Alarm wysokiej częstości oddechów 

70.  Alarm niskiej częstości oddechów  

71.  Alarm bezdechu 

72.  Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP-u) 

73.  Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów min. 100 zdarzeń 

74.  Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji 

75.  Możliwość zapamiętania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów 

76.  Możliwość rozbudowy o nebulizator 

77.  W komplecie 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych dla dorosłych 
dostosowanych do respiratora  

78.  Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą 
o wyrobach medycznych.  

79.  Respirator oprogramowany po polsku 

80.  Gwarancja  min. 24 miesięcy 

81.  Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski 

 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 

Elżbieta Czeszewska 

…………………………………………. 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie 
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