Uchwała Nr 238/XXXI/2002
Uchwała w sprawie określenia zasad nabycia przez Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Otwocku ul. Batorego 44 aparatu do znieczulenia ogólnego.
Uchwała Nr 238/XXXI/2002
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie określenia zasad nabycia przez Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Otwocku ul. Batorego 44 aparatu do znieczulenia ogólnego.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.
408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zakup przez ZP ZOZ aparatu do znieczulenia ogólnego, który będzie stanowił
wyposażenie bloku operacyjnego.
2. ZP ZOZ dokona zakupu aparatu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą określoną w
ustawie o zamówieniach publicznych.
3. Wartość szacunkową zakupu ustala się na kwotę 120.000 zł., która zostanie sfinansowana ze środków
pochodzących z dotacji Powiatu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Aparat przeznaczony do znieczulenia ogólnego zostanie zakupiony ze środków budżetowych Powiatu
przekazanych do ZP ZOZ w formie dotacji. Przekazanie jej oraz sposób i termin rozliczenia zostanie
określony w porozumieniu zawartym pomiędzy Dyrekcją Szpitala i Zarządem Powiatu.
Przeznaczenie – dla potrzeb bloku operacyjnego.
Zakup zostanie dokonany w drodze przetargu.
Parametry techniczne i użytkowe:
- zasilanie pneumatyczne 022, N20 powietrze,
- sposoby wentylacji – kontrolowane, mechaniczne, ręczne,
- sposób działania – częstotliwość 8-60 cykli/min,
- obj. oddechowe 60 do 1500 ml.
- PEEP od 0 do 15 kPA.
Pomiar:
- częstości oddechów
- objętości oddechowej,
- objętości minutowej,
- stężenia tlenu,
- PEEP,
- ciśnienia średniego,
- plateau,
- westchnięcia.
Alarmy pokazujące zab. wentylacji, rozłączenia spadek stężenia tlenu.
Aparat wyposażony w proporcjonalny blok przepłymierzowy, pracujący na niskich przepływach gazów,
parownik halotanowy, ssak, monitor EKG.
Aparat powinien umożliwiać wentylację dzieci.
Wartość szacunkowa zakupu wynosi 120.000 zł.

