
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA: 

Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 

w postaci bronchoskopu HDTV do systemu endoskopowego i bodypletyzmografu do poszerzenia 

diagnostyki układu oddechowego, a także nieinwazyjnych urządzeń do dekontaminacji powietrza. 

 

l.p.  

Typ 

 

Minimalne parametry 

 

Ilość 

1. 1

.  

Bronchoskop 

diagnostyczny 

zabiegowy  

BRONCHOSKOP DIAGNOSTYCZNY 

ZABIEGOWY HDTV 

1. Średnica sondy endoskopowej – max. 6,1 

mm., 

2. Średnica końcówki sondy endoskopowej 

– max 5,8 mm., 

3. Kanał roboczy – 2,5 – 3,0 cm., 

4. Głębia ostrości min 3 – 100 mm.; 

5. Zginanie końcówki endoskopu:  

min: G: 180 °, D: 130  °, 

6. Funkcja obracania przewodu sondy 

endoskopowej w płaszczyźnie lewo, 

prawo – min. 120  °, 

7. Pole widzenia min. 120 ° , 

8. Ilość przycisków dowolnie 

programowalnych do sterowania 

funkcjami procesora -min. 4,  

9. Długość sondy roboczej – min. 600 mm., 

10. Obrazowanie w standardzie HDTV, 

11. Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek 

uszczelniających – potwierdzone w 

materiałach oryginalnych producenta, 

12. Współpraca z torem wizyjnym HDTV 

EVIS EXERA III, 

13. Współpraca z myjnią serii ETD; 

 

W ramach oferowanej ceny:  

1. Min. 36 miesięczny okres gwarancji  

z czasem reakcji max. 2 dni robocze  

i możliwością udostępnienia sprzętu 

zastępczego na okres trwania serwisu; 

2. Możliwość konsultacji serwisowej  

w sposób zdalny.  
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3. Szkolenie pracowników Zamawiającego, 

4. Dostawa, montaż i pierwsze 

uruchomienie 

 

2.  Bodypletyzmograf Bodypletyzmograf: 

Kompletny zestaw diagnostyczny  

1. Moduły min.: 

1) Spirometria spokojna, 

2) Spirometria natężona, 

3) Maksymalna wentylacja, 

4) Pletyzmografia całego ciała, 

5) Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc 

metodą pojedynczego oddechu, 

6) Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc 

metodą śródoddechową 

(INTRABREATH) 

7) Oscylometria impuslowa, 

8) Badanie odwracalności (próby 

rozkurczowej) w każdym z powyższych 

modułów.  

Parametry dotyczące pletyzmografu oraz dyfuzji:  

1. Ultradźwiękowy przepływomierz  

z filrami bakteryjno – wirusowymi, 

2. Częstotliwość próbkowania 

przepływomierza 1000 Hz osiągana przez 

pomiar przepływającego strumienia 

powietrza min. 2000 razy na sekundę, 

3. Bezproblemowa dostępność akcesoriów,  

4. Opór głowicy pomiarowej, razem  

z filtrem, ustnikiem i wszystkimi 

potrzebnymi elementami (przerywacz, 

zastawka itp.) mierzony przy przepływie 

14 l/s jest < 0.150 kPa*s/L 

5. Przestrzeń martwa przepływomierza nie 

większa niż 70 ml 

6. Zakres pomiaru przepływu przynajmniej 

0 do ± 18 l/s 

7. Rozdzielczość pomiaru przepływu ≤ 1 

ml/s 

8. Dokładność pomiaru przepływu < 3 % 

9. Zakres pomiaru objętości  > ± 25 l 

10. Rozdzielczość pomiaru objętości ≤ 1/ml 

11. Dokładność pomiaru objętości < 3 % 
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12. Program spirometryczny wyposażony  

w graficzne wskaźniki informujące 

operatora o spełnieniu kryteriów 

zakończenia manewru: 

• Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) 

w zależności od wieku pacjenta  

• Ilość wydychanego powietrza  

w czasie ostatniej sekundy nasilonego 

wydechu (<25 ml) 

Wskaźniki pracujące online, w trakcie 

wykonywania badania 

13. Przynajmniej 8 różnych programów 

animacyjnych wspomagających 

wykonanie spirometrii natężonej. 

14. Oprogramowanie spirometryczne 

umożliwia uwzględnienie pozycji,  

w jakiej jest wykonane badanie: 

• stojąca 

• siedząca 

• leżąca 

15. Kabina wykonana z aluminium i szkła 

16. Drzwi kabiny wyposażone w zamki 

elektormagnetyczne. 

17. Elektromagnetyczne zamki równomiernie 

rozłożone na całej wysokości drzwi, 

przynajmniej 6 elementów 

elektromagnetycznych. 

18. Powierzchnia podłogi kabiny (próg 

wejściowy) wyżej niż powierzchnia 

podłogi pomieszczenia maksymalnie  

o 9 cm. 

19. Pojemność kabiny przynajmniej 1100 

litrów 

20. Zakres pomiaru ciśnienia w ustach, ≥ ±20 

kPa 

21. Dokładność pomiaru ciśnienia w ustach, < 

± 2% 

22. Rozdzielczość pomiaru ciśnienia  

w ustach, < 0,005 kPa. 

23. Sygnał ciśnienia w kabinie przeliczony na 

zmianę objętości kabiny, mierzony  

w L. 



24. Zakres pomiaru zmiany objętości kabiny, 

mierzony przy ciśnieniu 1000 hPa, ≥ ± 

2200 mL   

25. Rozdzielczość pomiaru zmiany objętości 

≤ 0.15 mL 

26. Możliwość wyznaczenia krzywych 

zależności oporu od objętości (Opór Rtot 

[kPa/(L/s)] w funkcji Objętości Vol. [L]). 

27. Program pletyzmograficzny wyposażony 

we wskaźnik informujący operatora o 

uzyskaniu powtarzalnego pomiaru 

FRCplet, w trakcie trwania procedury 

pomiarowej. 

Wskaźnik działający w sposób ciągły 

informujący operatora o uzyskaniu 

powtarzalnego pomiaru (zgodnie z 

zaleceniami ATS/ERS 2005) bez 

konieczności zatrzymywania procedury 

28. Odliczanie czasu wstrzymywanego 

oddechu,   

29. Pomiar i informacja o ciśnieniu z jakim 

pacjent napiera na układ pomiarowy 

podczas trwania czasu okluzji. 

30. Po wykonaniu każdego pomiaru 

dyfuzyjnego oprogramowanie 

automatycznie odlicza czas przerwy 

koniecznej do bezpiecznego wykonania 

następnego pomiaru dyfuzyjnego. 

31. Możliwość korygowania parametrów 

DLCO oraz KCO o wartość Hemoglobiny 

32. System dyfuzyjny wyposażony w 

analizator pracujący w czasie 

rzeczywistym  

33. Analizator gazów CO oraz CH4 o zakresie 

przynajmniej 0 – 0,33 % obj. 

34. Analizator gazów CO oraz CH4 o 

dokładności przynajmniej ± 0.003 % obj. 

35. Analizator gazów CO oraz CH4 o 

rozdzielczości przynajmniej 0.0005 % 

obj. 

36. Analizator gazów CO oraz CH4 o czasie 

odpowiedzi (T10–90%) nie dłuższym niż 

150 ms 



37. Możliwość konfiguracji własnych 

raportów użytkownika 

38. Możliwość przeprowadzenia weryfikacji 

kalibracji. 

39. Kalibracja kabiny automatyczna.  

40. Możliwość wyboru modułu wartości 

należnych, niezależnie dla każdego 

badania 

41. Możliwość wydrukowania raportu na 

drukarce podłączonej do komputera oraz 

generowanie go w formie elektronicznej 

w formatach min.  PDF, TIF, JPG, RTF 

42. Możliwość komunikacji (wymiany 

danych demograficznych i danych 

pomiarowych) z systemem szpitalnym na 

podstawie protokołu wymiany danych 

GDT 

43. Możliwość doposażenia aparatu o 

funkcjonalność wymiany danych z 

systemem szpitalnym na podstawie 

protokołu wymiany danych HL7. 

44. Możliwość samodzielnego wprowadzenia 

nowe formuły wartości należnych oraz 

zmieniać istniejące. 

45. Możliwość wykonania badania 

spirometrycznego oraz dyfuzyjnego 

zarówno wewnątrz kabiny, jak również 

poza nią. 

46. Przepływomierz wewnątrz kabiny 

zamontowany na ramieniu, 

umożliwiającym regulację w trzech 

płaszczyznach (3D).  

47. Kabina wyposażona w siedzisko  

z regulowaną wysokością. 

48. Komputer wraz z monitorem i drukarką 

zamontowany na oryginalnym stoliku.  

 

Parametry dotyczące oscylometrii impulsowej: 

1. Podgrzewana głowica 

pneumotachograficzna bez konieczności 

wymiany po każdym pacjencie 

współpracująca z filtrami bakteryjno-

wirusowymi. 



2. Zakres pomiaru przepływu, przynajmniej 

18l/s 

3. Rozdzielczość pomiaru przepływu 

przynajmniej 0,01 ml/s 

4. Zakres pomiaru objętości, przynajmniej 

do 18 l 

5. Rozdzielczość pomiaru objętości, 

przynajmniej 0,01 ml 

6. W ramach standardowego wyposażenia 

dostarczony zostanie wzorzec impedancji 

do weryfikacji poprawności wskazań 

modułu do oscylacji wymuszonych. 

7. Oprogramowanie spirometryczne 

umożliwia uwzględnienie pozycji,  

w jakiej jest wykonane badanie: 

-stojąca 

-siedząca 

- leżąca 

8. Moduł do oscylacji wymuszonych 

wykorzystujący wymuszenie impulsem 

ciśnieniowym: 

- zakres mierzonych częstotliwości 3-48 

Hz lub większy, wykorzystujący impulsy 

0-100 Hz. 

- częstotliwość próbkowania dla 

konwersji analogowo – cyfrowej 

przynajmniej: 200Hz 

- możliwość  wykrywania i prezentacji 

ograniczeń przepływów wydechowych 

9. Moduł do oscylacji wymuszonych – 

pomiar ciśnienia w ustach: 

Zakres: min. ± 2 kPa lub większa 

Dokładność: ± 2% lub lepsza 

Rozdzielczość:  0,001 Pa lub lepsza 

10. Program do oscylacji wymuszonych 

powinien umożliwiać przeprowadzenie 

przynajmniej trzech prób z których system 

wylicza powtarzalność pomiaru 

11. Opór widoczny w raporcie prezentowany 

w min.  trzech wariantach: 

- Jako wartość średnia z wszystkich 

prawidłowo wykonanych prób 

- Jako rzeczywiste wartości zmierzone w 

każdej próbie 



- W sposób mieszany, czyli oba powyższe 

jednocześnie 

12. Możliwość umieszczenia w raporcie 

automatycznej interpretacji, umożliwiając 

jednocześnie operatorowi jej edycję. 

13. Możliwość konfiguracji własnych 

raportów użytkownika 

14. Możliwość umieszczenia w raportach 

spirometrycznych oraz 

oscylometrycznych takich parametrów 

jak: 

-Percentyl 

-Odchylenie standardowe 

15. Możliwość wydrukowania raportu na 

drukarce podłączonej do komputera oraz 

generowanie go w formie elektronicznej 

w formatach PDF, TIF, JPG, RTF 

16. Aparat wyposażony w ruchome ramię 

(przykręcane do stołu/biurka) 

umożliwiające ustawienie odpowiedniej 

pozycji przepływomierza zarówno  

w pionie, jak i poziomie. 

17. Regulacja ramienia w zakresie 

przynajmniej 60 cm. 

 

W ramach oferowanej ceny Wykonawca jest 

zobowiązany:  

1) dostarczyć moduł integracyjny 

umożliwiający przesyłanie danych 

pomiarowych zgodnie ze standardem 

DICOM 3.0 w celu umożliwienia 

transmisji danych z systemu firmy 

PIXEL. 

2) zapewnić licencje na użytkowanie 

oprogramowania nieograniczone 

czasowo.  

3) udzielić Min. 36 miesięczny okres 

gwarancji z czasem reakcji max. 4 dni 

robocze, 

4) Przeszkolić pracowników Zamawiającego 

z obsługi sprzętu, 

5) Dostarczyć zamontować i uruchomić po 

raz pierwszy dostarczony sprzęt.  



 

Przedstawione parametry mają charakter minimalny, Wykonawca może zaoferować sprzęt  

o lepszych parametrach. 

Sprzęt powinien posiadać znak CE zgodnie  

z Dyrektywą 93/42/EC – zgłoszony w Polsce  

w rejestrze wyrobów medycznych 

3.  Nieinwazyjne 

urządzenie do 

dezynfekcji medyczne  

1. Urządzenie fabrycznie nowe - wymagany 

rok produkcji: 2020 

2. Urządzenie przeznaczone do dezynfekcji 

powietrza w przestrzeniach zamkniętych 

3. Zdolność uzdatniania powietrza 

skalibrowana do działania  

w pomieszczeniach o powierzchni od 

40m2 do 150m2 

4. Zdolność dezynfekcji powietrza min. 

60m3 na godzinę 

5. Utylizacja zanieczyszczeń o wielkości > 

0,01 mikrona 

6. Skuteczność działania na poziomie  min. 

99,98%  

7. nieinwazyjne niszczenie zanieczyszczeń, 

wirusów, bakterii, zapachów, alergenów, 

grzybów, lotnych związków organicznych 

metodą fizyko-chemiczną opartą o reaktor  

8. min. wydajność złoża reaktora 20 000h  

9. Urządzenie przenośne, łatwe do 

uruchomienia 

10. Wbudowana sonda ze wskaźnikiem 

zanieczyszczenia w 3 kolorach.  

11. informująca w czasie rzeczywistym  

o jakości powietrza 

12. Tryby pracy: ciągły lub nocny 

13. Poziom hałasu – max. 25DB 

14. Waga – max 10 kg 

15. Gwarancja min. 36 miesięcy 

16. Urządzenie spełniające wymogi wyrobu 

medycznego 

17. Urządzenie wyprodukowane na terenie 

EU 

18. Paszport wraz z badaniem bezpieczeństwa 

zgodnie z normą medyczną IEC62353 

2 szt.  


