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Niemodlin, dnia 11.10.2018r. 

 

Do Wykonawców 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu medycznego 

 

Zadanie 1  

1.1 Ssak elektryczny  

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o poniższych parametrach: 

SSAK ZE STEROWANIEM NOŻNYM, 2 PORTY SSĄCE, PRZEŁĄCZNIK WYBORU BUTLI  
 

Parametry techniczne: maksymalny przepływ 60 L / min,  

maksymalne podciśnienie -90 kPa, 

wymiary 46x85x42cm, 

waga 13 kg, 

napięcie zasilania 230 V / 50 Hz, 

normy: EN 60601; ISO 10079-1. 

 

Wyposażenie: dwie butle 2L, lub (4L w opcji), z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed 

przepełnieniem, 

pedał do sterowania nożnego,  

wskaźnik i regulator podciśnienia, 

dwa porty ssące,  

przełącznik do wyboru butli ssącej, 

podstawa jezdna na kółkach, 

dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów.  

Odp.: Dopuszczamy 

1.2 Koncentrator tlenu 

Czy Zamawiający dopuści poniższy koncentrator tlenu: 

 niewielka , kompaktowa obudowa (w formie walizki) 

 rewelacyjnie cichy - tylko 35dB! 

 niewielka waga (19,8 kg) 

 niskie zużycie energii elektrycznej 

 przepływ tlenu płynnie regulowany 0-6l/min (za pomocą w pełni elektronicznego przepływomierza) 

 komputerowy system samodiagnozujący (wyświetlacz LCD) 

 pełna diagnoza za pośrednictwem wbudowanego portu USB.  
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 Klasyfikacja MDD: II A 

 Napięcie: 230 V 50 HZ 

 Poziom hałasu: 35 dB 

 Zużycie energi: 350 W 

 Alarmy: Temperatury, zasilania, przepływu tlenu 

 Waga: 19,8 kg 

 Wymiary: 535/203/520 mm 

 Temperatura pracy: +5 d0 +40 stopni Celcjusza 

 Przepływ: od 0,1 do 6 litrów na minutę 

 

Odp.: Dopuszczamy 

 

1.3 defibrylator 

 

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez funkcji dopasowania poziomu głośności komunikatów do 

warunków otoczenia? 

Reszta parametrów wg SIWZ. 

 

Odp.: Dopuszczamy 

 

 
 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

       Jadwiga Konieczniak 
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