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     załącznik nr 2 do SWZ nr SPZOZ/TP/04/2021 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 
  
    UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który 

widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
 
 

    Pakiet nr 1 – Hełmy do wentylacji nieinwazyjnej pacjenta w trybie CPAP, BIPAP, PSV – przenaczenie dla jrdnego pacjenta  

Lp. Nazwa 
Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm 
 

Ilość  
Cena jednost 

netto 
Cena jednostk 

brutto 
Wartość netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1. Hełm do wentylacji rozm. S,M,L,XL,XXL 
 
 

szt 250        

RAZEM:     
W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

 
........................., DNIA ................ .....................................................                    

   (podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  

 
Hełm do wentylacji w trybie CPAP, BIPAP, PSV, wyposażony w szczelny zamek błyskawiczny 

Lp Parametr 

1 Hełm do wentylacji nieinwazyjnej pacjentów w trybie CPAP, BIPAP, PSV  

Hełmy przeznaczone dla jednego pacjenta.   Sterylnie zapakowane 

2 Wykonany z przezroczystego tworzywa 

3 Wyposażony w szczelny zamek błyskawiczny o kącie otwarcia (wzdłuż obwodu hełmu ) 240O 

4 Wyposażony w 6 symetrycznie rozłożonych łączników / portów 22M – 22F 

Łączniki / Porty osadzone na sztywnym pierścieniu obejmującym hełm dookoła. 
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5 Na życzenie możliwość dostarczenia nebulizatorów kompatybilnych z hełmem. 

6 Hełm dostarczony   z: 

a) układem pacjenta o długości 150 cm i Ø22mm (dwie rury) 

b) taśmami mocującymi 

c) dwie szczelne, elastyczne, nasadki pozwalające na : 

- przejście sondy nosowo – żołądkowej  

- światłowodu bronchoskopu  

- czteroliniowego przedłużacza wkłucia centralnego (CVC) 

- podawanie picia pacjentom 

7 Hełmy mocowane za pomocą 2 taśm przechodzących pod pachami pacjenta (taśmy pod pachami zaopatrzone w specjalny miękki   materiał). 

8 Hełm wyposażony w oczka na szczycie hełmu aby opcjonalnie można było do nich zamocować dodatkowe do mocowania hełmu do ramy łóżka. 

9 Hełmy dostępne w rozmiarach : S, M, L, XL, XXL 

10 Uszczelnienie hełmu za pomocą fartucha / membrany, który po wypełnieniu hełmu powietrzem przylega do ciała na granicy torsu i szyi pacjenta 

Fartuch / membrana nie wymagająca nadmuchania. 

11 Możliwość podłączenia do hełmu respiratorów z różnymi systemami układów pacjenta : 

a) Dwu rurowe 

b) Jednorurowe z zastawką wydechową (pasywną bądź aktywną) 
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    Pakiet nr 2 – Maski do wentylacji nieinwazyjnej z dwuodprowadzeniowym przepływomierzem tlenu  
 

Lp. Nazwa 
Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm 
 

Ilość  
Cena jednost 

netto 
Cena jednostk 

brutto 
Wartość netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1. Maski do wentylacji rozm. S, M, L, XL, XXL  szt 800        
2. Przepływomierz 2-odprowadzeniowy  szt 30        

RAZEM:     
W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

 
........................., DNIA ................ .....................................................                    

   (podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  
 
 

Maski do wentylacji nieinwazyjnej z dwuodprowadzeniowym przepływomierzem 

a) Maski do wentylacji nieinwazyjnej -……800………… sztuk 

Lp. Wymagany parametr urządzenia 

1 Maska do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej w trybie CPAP  

2 Maska przeznaczona dla jednego pacjenta 

3 Maska dostępna w rozm S,M, L, XL 

4 Maska obejmująca nos i usta 

5 Maska zaopatrzona w silikonową, czteropunktową, uprząż do mocowania maski na głowie pacjenta. 

6 Maska wolna od latexu 

7 Maska z pneumatycznym kołnierzem łatwo układającym się do anatomicznego kształtu twarzy. Kołnierz pneumatyczny z możliwością uzupełnienia w nim powietrza lub 
wypuszczenia / usunięcia w przypadku jego nadmiaru. 

8 Maska wyposażona w: 

-manometr – do kontrolowania ciśnienia CPAP (wewnątrz maski) ustawianego pacjentowi, 
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-zastawkę  do ustawiania PEEP - łagodne, nie skokowe, ustawienie ciśnienia w zakresie od 0 do 20 cmH2O, 

-Zastawkę zapobiegającą uduszeniu się pacjenta 

-Końcówkę generującą napęd maski z użyciem efektu Venturiego (po doprowadzeniu tleny z przepływomierza) 

9 Możliwość uzyskania przepływu w masce nie mniej niż 60 l/ 
10 Możliwość uzyskania stężenia tlenu wewnątrz maski na poziomach : 35%, 40%.50%, 60%, 70%, 80% 
11 Doprowadzanie do maski tlenu przy użyciu dwóch przewodów  

- pierwszy służący do uzyskania odpowiedniego przepływu pozwalającego na prawidłową wymianę gazową   (z wykorzystaniem efektu Venturiego przepływ w masce ma 
wynosić od 60 l/min w górę)- drugi do ustawiania żądanego stężenia tlenu 

12 Dostarczenie wraz z maską tabeli pozwalającej na zorientowanie się przy jakich parametrach przepływu w drenach uzyskamy pożądane stężenie tlenu 

13 Maska może być ” zasilana” dwu odprowadzeniowym przepływomierzem / dozownikiem tlenu podłączanym do gniazda tlenu np.  w ścianie lub butli z tlenem.  Dwu 
odprowadzeniowy tzn. jest on tak skonstruowany, że wykorzystując jedno źródło/gniazdo z tlenem posiada dwa przepływomierze/dozowniki oznaczone literami A i B 

14 Maska do zastosowania na różnych oddziałach szpitalnych – wszędzie tam gdzie jest końcówka  AGA 

15 Możliwość podłączenia maski do butli z tlenem przy zastosowaniu odpowiedniego reduktora 

16 Opcjonalna możliwość skorzystania z nebulizatora 

17 Oznaczenie CE wraz z deklaracją zgodności 
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a) Dwuodporowadzeniowy przepływomierz: ……30……….. sztuk 

1 Dwu odprowadzeniowy przepływomierz / dozownik tlenu podłączany do gniazda tlenu np.  w ścianie lub butli z tlenem.  Dwu odprowadzeniowy tzn. jest on tak 
skonstruowany, że wykorzystując jedno źródło/gniazdo z tlenem posiada dwa przepływomierze/dozowniki 

2 Pozwala na dozowanie poprzez ustawialny zawór igłowy i pomiar dostarczanego przepływu gazu 

3 Standardowe przepływy: w dozowniku tlenu A: 0 – 15 l/min; w dozowniku tlenu B: 0 -30 l/min 

4 Dozowniki tlenu (oba) bez nawilżaczy 

5 Dozownik tlenu dostarczony z szybkozłączką typu AGA 
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Pakiet nr 3 – Sprzęt j/u do urządzeń do donosowej terapii wysokoprzepływowej AIRV02  
 

Lp. Nazwa 
Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm 
 

Ilość  
Cena jednost 

netto 
Cena jednostk 

brutto 
Wartość netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1. Zestaw zawierający rurę I komorę AirSpiral serii Airvo2  szt 200        
2. Kaniula donosowa Optiflow+rozm S, M, L  szt 600        

RAZEM:     
W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

 
........................., DNIA ................ .....................................................                    

   (podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  

 
 

 


