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PYTANIA I ODPOWIEDZI  
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 
„Dostawę ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch 

respiratorów transportowych” 
 

 Numer sprawy: TP/173/2022 
 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na: „Dostawę ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch 
respiratorów transportowych” numer sprawy: TP/173/2022 Świętokrzyskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  zgodnie z Art. 135 ust. 6 
ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi. 
 
 

PYTANIA 
 

Pytanie nr 1  (dotyczy zadania nr 2) 
 
W związku z chęcią przystąpienia naszej firmy do przedmiotowego przetargu zwracamy się do  

Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie i możliwość zaoferowania innego respiratora niż  

opisany w załączniku nr 6b model Medumat Transport i wyrazi zgodę na lekkie, przenośne  

urządzenie o wszechstronnych możliwościach, opisane poniżej 

   
 

Lp. Sugerowane parametry techniczne Tak/Nie Parametr 
oferowany 

1. Respirator fabrycznie nowy, rok min 2022. Podać markę, model, rok 
produkcji 

 
 

2. 
Możliwość pracy w różnych środowiskach: m.in. w ambulansach, w 
szpitalach, w transporcie lotniczym, konstrukcja przenośna, zgodnie z normą 
EN 1789 

 
 

3. Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci  i niemowląt od 5 kg   

4. 

Respirator w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na 
ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia 
w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu. Zestaw 
wyposażony w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN 
zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni 
respiratora, umożliwiającą swobodny dostęp do wszystkich funkcji. 

 

 



5. 

Zestaw składa się z: respiratora transportowego, butli min 2 l, reduktora z 
przepływomierzem min 0-15 l/min, przewodu ciśnieniowego 
umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze 
złączem AGA min 2 m,  kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu 
pacjenta, płuca testowego 

 

 

6. 

Zasilanie elektryczne: 
- zewnętrzny zasilacz AC-DC, 230V 50/60Hz 
- wymienny akumulator min. 2800 mAh 
- zasilacz samochodowy DC-DC 

 

 

7. 
Zasilanie tlenowe: 
- niskociśnieniowe – 21-100% O2  
- wysokociśnieniowe – mikser tlenowy 30-95% 

 
 

8. Napęd turbinowy pozwalający na pracę i swobodną wentylację pacjenta 
bez zewnętrznego zasilania gazowego 

 
 

9. Czas pracy akumulatora min. 3,5 godzin   

10. Czas ładowania akumulatora do 4 godzin.   

11. Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez użycia narzędzi   

12. Konstrukcja kompaktowa, przenośna, waga maksymalna do 1,5 kg   

13. Sterowanie za pomocą pokrętła funkcyjnego   

14. Wyświetlanie parametrów i ustawień na kolorowym wyświetlaczu.     

15. Autotest sprawdzający działania respiratora każdorazowo po włączeniu 
urządzenia lub wprowadzeniu nowego pacjenta 

 
 

16. Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wagi 
pacjenta i wybranego trybu wentylacji  

 
 

17. Automatyczne rozpoznanie zastosowanego układu oddechowego 
dorosły/dziecko podczas testu początkowego 

 
 

18. Typy i tryby wentylacji;   

19. SIMV-VC-PS   

20. SIMV-PC   

21. HFNC   

22. CPR   

23. Wdech manualny - według ustalonych aktualnie parametrów   

24. CPAP-PS - ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych ze wsparciem 
ciśnieniowym 

 
 

25. Backup – tryb awaryjny na wypadek bezdechu   

26. Możliwość ustawienia własnych startowych parametrów wentylacji   

27. Parametry regulowane:   

28. Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie min. 2 – 60 odd/min   

29. Wartość graniczna ciśnienia: płynna regulacja w zakresie min. 11 – 60 
odd/min 

  



30. Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie mn. 50 – 1900 ml   

31. Współczynnik I:E min. od 1:4 do 4:1   

32. Czas wdechu: płynna regulacja w zakresie min. 0,3 – 4s.   

33. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 21 - 100% (z nisko i 
wysokociśnieniowego źródła tlenu) 

  

34. Zastawka PEEP: 0 – 20 cmH2O, regulowana zewnętrznie   

35. Przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min   

36. Ciśnienie w trybie CPAP PS: regulowane w zakresie 5 – 50 cmH2O   

37. Czułość triggera: regulowane w zakresie -0,25 do -10 cmH2O,   

38. 

HFNC zakresy regulowane:  
- przepływ: 10-60 l/min,  
- graniczna wartość ciśnienia: 20-60 cmH2O, 
- czas narastania: 0-20 min. 

 

 

39. Parametry monitorowane    

40. Częstotliwość oddechowa   

41. Objętość minutowa   

42. Objętość oddechowa wdechowa lub wydechowa   

43. PEEP   

44. I:E   

45. Szczytowe ciśnienie oddechowe   

46. Krzywa przepływu lub ciśnienia w drogach oddechowych   

47. Alarmy:   

48. Niskiej i wysokiej częstotliwość oddechowa   

49. Wysokiego cieśnienia   

50. Niskiej objętości oddechowej   

51. Przecieku   

52. Bezdechu   

53. Niskiej i wysokiej objętości minutowej   

54. PEEP   

55. Alarmy techniczne, minimum: rozładowany akumulator, niski poziom 
naładowania, odłączenie pacjenta, odłączenie rurki, odłączenie zasilania. 

 
 

56. 
Zmywalny pokrowiec wyposażony jest w rączkę do przenoszenia, pasek do 
powieszenia na ramieniu, specjalny uchwyt który umożliwia powieszenie 
respiratora na noszach. 

 
 

57. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz dostawą, Deklaracja 
Zgodności, folder z parametrami technicznymi – dołączyć. 

 
 

58. Okres gwarancji min. 24 miesiące, paszporty techniczne i karty gwarancyjne 
dostarczyć wraz z dostawą aparatury. 

 
 

59. Dołączyć wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub   



autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów 
wraz z dostawą aparatury 

 
 
 

ODPOWIEDZI 
 

Ad. 1 
Zamawiający nie wyraża zgody, oferowany respirator musi spełniać minimalne wymagania 
określone w SWZ.   
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