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F,ORMULARZ OF,ERTOWY WYKONAWCY

DOSTAWA APARATU DO ZNIECZULAN]A DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI W
oLEŚNtCY.

Dane Wykonalvcy:

Nazwa........,...

Sioćlziba..........

Numer telclbtru Wykonawcy.....

Adres poczty elektrolricznej..,

Numer NIP.........,.,... ....,Nuner REGON,,,...

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefbnu.....

oFERTA

W imieniu w/w Wykonawcy j a,/my niżej podpisany (i) oświadczam(y), że:

7,apoznałem (liśmy) się z treścią z z,apytania ofefio,łego. Wszelkie lwagi i zastrzeżel-ria zostały wyjaśrriorrc i nie

wnosittly z,astrzeżeń oraz, że otrzynzł.em (liśmy) kcnieczne informacjc do przygotorł,ania ofety.

Ccl-ra r-rrojej (naszcj) oferty wyrrosi:

Narł'iązując do zapytania ofertowego na dostawę aprratu do znicczulania w tabeli techniczno-uĄtkowej

poniżej, dla Po,"viatowego Zespołu Szpitali w Oleśn cy składarrVy następqjącą oferlę cetlową:



ZESTAWIENIE pARAMETRów rncrrNrcZNo_UZyTKowyCH
ApARATU Do zNIECzuLłNrł ocór-Nnco

Lp. APARAT Do ZNlEczULENlA Wartości
wYmagane
TAK / NlE

Opis

1 2 3 4

Parametry ogólne
1. Zasilanie 230 V 50 Hz TAK
2. Wbudowany blat/pólka do pisa nia TAK
3. Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni

roboczej
TAK

4. Min. 3 szuflady na drobne akcesoria TAK

5. MobiIny aparat, cztery koła jezdne, bIokada
wszystkich kół aparatu, podest na stopV operatora

TAK

6. Fabryczny uchwyt ].0 lbutli rezerwowych zgodnych
Z PN, tlenowej ipodtIenku aZotu na tylne.j ścianie
aparatU

TAK

7. Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na

tylnej ścianie aparatU Umożliwiające podłączenie
dodatkowych urządzeń

TAK

8. Zasilanie gazowe (N20, o2, powietrze) z sieci
ce ntra lnei, Wtyki typu AGA

TAK

9, Awaryjne Zasi|anie 8azowe Z but|i (N20, o2),
reduktory (bez butli) w komplecie

TAK

10. Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnei
oraz osobne d|a but|i reżerwowych na pane|u

p rzed nim aparatu

TAK

71-. Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut;
akumulator doładowywany w czasie pracy;

Wskaźnik poziomu naładowania na ekranie
respiratora

TAK

12. Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie

- system 5eIectatec
TAK

13. BIokada uniemożliwia,|ąca jed noczesną podaż
dwóch środ ków wziewnvch iednocześnie

TAK

System dystrybucji gazów

L4. Precyżyjne przepływomierze mechaniczne dIa tlenu,
podtle n ku azotu, poWietrZa.
Zakres min. tIen, powietrze:0-15 |/mjn;
N20: 0 10 l/min

TAK

15. system a Utomatyczne8o UtrzymyWania stężenia
tlenU W mieszaninie oddechowej z podtlenkiem
azotu na pożiomie min.21%o

TAK

1-6, Dostosowanie do znieczulania z nlsklmi
przepłVwami

TAK

Układ oddechowy
17. Uktad oddechowy okrężny do Wentylacji dorosłych i

dzieci
TAK

18. Ukiad oddechowy fabrycznie podgrzewa ny TAK



19. Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych,
osobne Wyjście bez konieczności roZłącZania układu
okrężnego

TAK

20. 0bejście tIenowe (bypass tlenowy) o wydajr ości
min, 25 l/min.

TAK

21-. Dodatkowy, ZinteBrowany Z aparatem nieza €źny
przepływomierz Oz do podaży na maskę |ub wąsy
tlenowe, zakres: 0-15 l/min

TAK

2ż. ciśnienioWa ZastaWka bezpieczeństwa TAK
23. Pochłaniacz dwut|enku węgla o budowie

prZeZiernej o pojemności min. ].,5 l, MożliW(,ść
wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez
rozszczelnienia układu. Sygnalizacla odłączenia
pochła niacza.

TAK

24. WizuaIizacja zastawek wdechowej i wydechowej w
układzie okręźnym. Możliwość demontażu &
czyszczenia i sterylizacji.

TAK

ż5, Eliminacja gazów anestetycznych poza sa|ę

o peracyjną
TAK

ż6. Respirator anestetycZny napędzany pneumatycZnie,
steroWany m ikro procesorowo

TAK

Tryby wentylacji
27, Tryb ręczny We ntylacji TAK
28. Wentylacja kontroloWana objętością VcV TAK
29. Wentylacja kontroloWana ciśnieniem PcV TAK
30, Wentylacja w trybie SlMV (VCV, PCV) TAK
31, Tryb Wenty|acji PSV z zabezpieczeniem na wlpadek

be zd ech u
TAK

Regu lacje
32, Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PE ]P

(podać zakres) min. 4 do 30 cmHzo
TAK

33, Reg. Stosunku wdechu do wydechu - podać zakres,
min 1:8 do 4:1

TAK

34. Reg. czasu wdechu (podać zakres), min. 0,5 - 5 sek. TAK
Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90
odd./min

TAK

36. Re8. ciśnienia wdechowego od min 5 do 60 cmH20 TAK
37. Reg. ciśnienia wspomagania od min 5 do 60 :mH2O TAK
38, Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 -

1500 ml
TAK

39. Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% TAK
40. Reg. czulości wyzwalania przepływowego w

zakresie min.0,5 - 15 l/min
TAK

4t. Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w z; kresie
min, 1- 15 cm H2o

TAK

Alarmy
42. A|arm niskiej iwysokiej objętości minutowej MV TAK
43. AIarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego

oddech U TV
TAK

44. Alarm niskiej iwvsokiei częstości oddechów f TAK
45, A|arm minimaInego imaksymalnego ciśnie n'E

wdechowego
TAK

46, A|arm braku zasilania w energię elektrvczną TAK
47. Alarm Apnea TAK

3 r



Ą8, Alarm minimaInego i maksvmalnego stężenia tIenu TAK

Ą9. AIarm nieprawidłowego montażu Iub odłączonego
pochła niacza CO2

TAK

50, AutomatycZny zapis z możliwoŚcią łatWego odczytu
min. ],00 ostatnich komunikatów o alarmach i

błędach

TAK

pomiar i obrazowanie
51, Pomiar o bjętości oddechowej TV TAK

5ż. Pomiar objętości minutowej MV TAK

Pomia r częstotliwości oddechowej f TAK

54. Ciśnienia szczvtowego TAK

55. Ciśnien ia PIateau (wartość cyfrowa) TAK

56. Ciśnien ia średniego TAK

57. ciśnien ia PEEP (Wartość cyfrowa) TAK
58. Stężenia tlenu wdechowego TAK

59. Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu
WyśWietIane na ekranie aparatu przy Wentylacji
mecha nicznej i ręcznej

TAK

60, Możliwość wyświetlania pętli oddechowych:
ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i
prze pływ/ciśn ienie. Możliwość zapisania pętli
referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych
pętIi spirometrycznych.
Pomiar Z WyśWietlaniem oporów i podatności dróg
oddechowych

TAK

6r. Ko|orowy ekran respiratora, przekątna min. 10,4",
wbudowa nV w korpUs aparatU

TAK

62. obsługa respiratora Za pomocą pokrętła

funkcvinego i ekranu dotykowego
TAK

63. Automatyczna ko m pe nsacja doplywu świeźych
gaZóW W trakcie pracv

TAK

64. Pomiar podatności układu oddechowe8o WraZ z

aUtomatyczną kompensacją w czasie pracy
TAK

65. Trendy graficzne itabelaryczne min. dla TVe, MV,
Ppea k, Plateau, PEEP, f, coz. Trendy z m in. 24 8odz.

TAK

66. sta|e WyśWietlana na ekranie aparatu aktualna data
iczas oraz wbudowany stoper umożliwiający
mon itorowa nie czasu trwania za bieRu

TAK

Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu
(moduł aparatu)
67. Pomiar Stężenia coz (Wdechowe iwydechowe) TAK

68. Pomiar stężenia tlenu (wdechowe iwydechowe) za

pomocą cZU,inika pa ra m agnetycznego. Nie
dopuszcza się czujn ików gaIwanicznych,

69. MonitoroWane 8aZy anestetycZne: izof Iuran,

enfluran, sewofluran, desf|uran (automatyczna
identvfikacia środka )

TAK

7o, WyśWietlanie krzywe j ka pnograficznej TAK
77. Obliczanie iwyświetlanie wartości MAC z

uwzgIed n ie nie m wieku pacienta
TAK

lNNE
72. Jeden ssak injektorowy Z regulacją siły ssania,

napędzany sprężonymi gazami (powietrze) z butlą
wielorazowego UżVtku o poiemności min 1,0 I

TAK

$



73. Moż|iwość podłączenia dwóch parowników (do
wyboru sevofluranu / izofluranu ze zlączem
Selectatec)

TAK

14. Komunikacja całe8o systemu z użytkownikie m w
języku polskim

TAK

l5. Aparat i monitor jedne8o producenta TAK
76. lnstrukcja obsługi w języku poIskim TAK
MONlTOR PACJENTA
77. Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o ma ;ie nie

Większej niż 5 k8
TAK

78. Kardiomonitor Wyposażony W uchwyt służący do
przenoszen ia.

TAK

79. Kardiomonitor ko|orowy z ekranem LCD z
podświetIeniem LED, o przekątnej ekranu nie
mniejszej niż 15 caIi, rozdzielczości co najmr iej
1024x768 pikseli.

TAK

80. Jednoczesna prezentacja na ekranie co najrr niej
ośmiu różnych krzywych dyna m icznych,

TAK

Wszystkie dane numeryczne monitorowany:h
parametrów wyświetlane jednoczasowo na 3kranie.
Duże czytelne, zna ki.

TAK

82. Trendy ta be la ryczne i graficzne mierzonych
parametróW: 96-godzinne.

TAK

ó5, Zapamiętywanie zdarzeń a |armowych oraz żdarzeń
wpisanych przez użytkownika - pamięć co n3jmniej
].0O0 zestawów odcinków krzywych iwartości
para metrów

TAK

84. Kate8orie Wiekowe pacjentóW: dorośli, dzieci i

noworodki,
TAK

85, Pomiar i monitorowanie co najmniej następJjących
pa rametróW:

a) EKG;
b) Odchylenie odcinka ST;
c) Długość odcinka QT;
d) Liczba oddęchów (RESP);
e) Saturacja (Spo2);
t) Ciśnienie krwi, mierzone metodą

nieinwazryjną (NIBI');
g) Temperatura (Tl,T2,TD)
h) Ciśnienie kwi, mierzot-re metodą

inwazyiną (IBP)

TAK

Pomiar EKG
86. Zakres częstości rytmu serca: minimum 5-300

bpm.
TAK

87. Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu
pląewodu 3. i 5. końcówkowego odprowrdzeń.

TAK

88. 1rurrkcj a inteligentnego przeł ączanla
odprorł,adzenia - automalyozne przejścic na
rrronitorowanie dostęprrcgo odprowadzenia po
odłączcniu elektrody DKG

TAK

89, Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie
gorsza niż,+l- 10ń.

TAK

90. Prędkości kleślenia co najmnici do wybctu:
6,25 mrn/s; l2,5 mnVs; 25 mm/s; 50 mnr, s,

TAK

/łą/d-



9I. Detekcja stymulatora z grafrcznym
zaznaczęnieln na krzywei EKG.

TAK

9ż. Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu
odprowadzcniach jednocześnie lv zakresie od -
2,0 do ,2,0 nllnV. Mr,żljr,losc ustrwicnia
iednostki pomiarowei mm.

TAK

93. Analiza odchylcnia odcinka ST w siedmiu
odprorvadzeniach jednocześnic w zakrcsie od -

2,t) do -2,0 mmV. Możliwość ustarł ienia
iednostki pomiarowei nrm.

TAK

94. Prezentacja zmian odclrylenia S'f w postaci
rłzorcorł; ch odcinkórł ST z nlnoszon; lni na

rrie bieżącymi odcinkami lub rł, formie
wykresów kołowyclT

TAK

95. Ana|iza z,aburzcń rytmu (co najmnicj 20), z
rozpoznawaniem co najmniej następująr:yclr
z,aburzeń

a) Bradykardia
b) Tachykardia
c) Asystolia
d) Tachykardiakomorowa
e) Migotanie komór
f) Migotanieprzedsionków
g) Stymulator nie przechwytuje
h) Stymulator nie generuje impulstiw
i) salwa komorowa
i) PVC/min wysokie

TAK

Pomiar oddechów (RESP).

96. Impedancyitra t-t-tetoda pomiaru. TAK

97, Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów
/min l

TAK

98, Dokładność pomiaru: nic gorsze niż 1-l-2

oddech /min

TAK

99. Prędkośó keślenia: co najnrniej 3 mm/s; 6,25
mm/s; 12.5 mm/s; 25mm/s.

TAK

100, Możliwośó wl,boru odprorł,adzcri clo
nronitorowania rcspirac j i

TAK

Pomiar saturacji (Sp02).

101. Zakres pomiaru saturacii: 0: I00% TAK

1-0ż. Zakres pomiaru pulsu: co najmnici 30-300/nin. TAK

103, Dokładność pomiaru saturacii w zakresie
10-100%: n|ę gorsza niż, + l- 3o/,,.

TAK

1-04. 1lunkcja pozrł,alająca na jednoczcsny pomiar,

SpO2 i riieirrwazyj nego ciśnienia bcz
wy rł oł1 wania łlaImu SpO2 w molnencic
pompowania mal-rkietu rra kończynic na kttirej
założony icst czuinik

TAK

105. Alarm desatrrracji TAK

Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NlBP).

106. Oscylometryoztra nretoda porniaru. TAK

7o7 . Zakres ponriaru ciśnienia: co najrnnic.j 15-280
nimHg.

TAK

108. Zakres pomiaru Dulsu: co na]mnici 30-300 TAK

Nfi
\§



bpm.
109, Dokładnośó pomiaru: nie gorsza niż */-

5mmHg.
TAK

110. Tryb pomiaru:
a) AUTO;
b) Ręczny.

TAK

LLL, Zakres programowania interwałów w trybie
AUTO: co naimniei 1-360 minut.

TAK

1,1,2. Możliwość wstępnego ustawicnia ciśnięria w
maŃiecie

TAK

Pomiar temp9ratury (TEMP)
113. Zakres pomiarowy: co najmnicj 25+4ż"|:. TAK
L1-4, Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0.1 'C. TAK
115. Jednoczesne wyświetlanie co najmniej t-zech

r.varlości:2 temperatury ciała i temperafura
lóżnicorł,a

TAK

Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (lBP)
116. Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych cśnienia

oraz Wartości skurczowych, rozkurczowych i

śred nich,

TAK

LI7 . Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym
dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych

TAK

118. Zakres pomiarowy inWazyjnego ciśnienia od -40 do
+350 mmHg.

TAK

119. Moż|iwość podłączenia monitora ciśnienia
śródczaszkowego. W przypad ku monitoro\Ąania
ciśnienia lCP, obliczanie iWyśWietIanie Warlości cPP

TAK

Wyposażenie każdego kardiomonitora w akces(ria pomiarowe.
L20. Kabel EKG S-odprowadzcniowy TAK
L27. Przewód łączący do mankietów do porn aru

NIBP
TAK

t22. Nlankiet do potniaru NIBP śrcdni TAK
7z3. czujnik spo2 na palec dla dorosłych typu klips TAK
724, Czuinik tcmperatury powierzchniowy TAK
I25. Przewód połączeniowy do przetił,omikołł

ciśnienia
TAK

L26. Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchroniż ]cji
defibrylatora.

TAK

127 . Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora plzy
pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran
dotykowy.

TAK

7ż8. 3-stopnioWy system alarmóW Wszystkich
parametróW.

TAK

1-29. Akustyczne i wizualne sygnalizowar-rie
wszystkioh alarmów,

TAK

130. Możliwość zarł,ieszenia stałego lub czas]\Ą/c8o
alarmów.

TAK

131. Wybór czasowego zawieszenia alarmórł - co
najlllIliei 5 czasów do wyhoru.

TAK

132. Ustawianie różnych poziomów alarmorłąnia dla
poszczególrrych parametrów.

TAK

13 3. Ustawianie głośności sygnalizacii alarm llvej
(co najmniei 10 poziomów do wyboru) (,raz

TAK



wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3

wzorce do wyboru)
1,34. Ręczne lautomatyczne (na żądanie obsługi)

ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do
a ktua Inego stanu monitorowanego pacjenta.

TAK

13 5, zasila n ie kardiomonitora z sieci
elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora,
wbudowanego w ka rd iomon ito r.

TAK

13 6. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z
akulnu latora ipr,,y brakrl napięcia
elektroenergctyczncj sieci zasilaj ącej), przy
monitorowaniu EKG, SpO2 i NIBP (pomiar co
15 min, ): nie krótszy niz2 godz,iny.

TAK

1-37 . czas ładorł,ania trkunru]atclra: nie dłuższy niż 5
godzin.

TAK

13 8. Graliczny wskaźnik stanu naładorł,ania
irkumulatora.

TAK

139. Kardiomonltor przystosowany do pracy w sieci. TAK

140, Port USB do podłączcnia zewnętrznego
nośrT ika pamięci

TAK

L41-. Zlącze do podłączenia monitora kopiującego VGA TAK

t42. Cicha praca urządzenia - chłodzenie konwekcyjne
bez We ntylato ra

TAK

I43. Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą -
stopień ochrony co najmniej lPX1

TAK

pod pis osoby u prawn io nej


