
Załącznik numer 1(1) do SIWZ 

na dostawę asortymentu w ramach projektu 
pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez

zakup środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020”

Znak sprawy: 2653/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 1

Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego – 1 szt

INSTRUKCJA:
W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone
w kolumnie 2, zgodnie z określonym przez Zamawiającego określonym sposobem zadeklarowania w kolumnie 3.

L.p. OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE

SPOSOB
ZADEKLAROWANIA

W KOLUMNIE 4
OFEROWANYCH
PARAMETRÓW /

WARTOŚCI

ZASADY
PUNKTACJI

WARTOŚCI
OFEROWANE

1 2 3 4

I. Informacje podstawowe

1. Nazwa produktu Podać …..............................

2. Typ/Model Podać …..............................
3. Producent Podać …..............................
4. Rok produkcji 2020 Podać …..............................
5. Wartość ogółem netto Podać …..............................
6. Wartość ogółem brutto Podać …..............................
7. Wartość ogółem brutto słownie Podać …..............................

8. Gwarancja min. 24 miesiące
Podać

24 msc. - 0 pkt.
36 msc. - 40 pkt.

…..............................

II. Informacje/parametry techniczne:

9.
Aparat  do  ciągłej  terapii  nerkozastępczej  z  regionalną  antykoagulacją  cytrynianową  lub
ogólnoustrojową;

10. Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości odddzielenia filtra od drenów;

11.
Aparat korzystający z uniwersalnych zestawów drenów z filtrem, dających możliwość wyboru rodzaju
terapii CRRT: SCUF,CVVHD, CVVHF, CVVHDF

12.
Pomiar ciśnień: napływu krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra
oraz przezbłonowego filtra (TMP);

13. Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu;

14. Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim, pomoc kontekstowa na ekranie;

15. Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt);

16.
Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta
podczas zabiegu;

17.
Możliwość  jednoczasowego  podłączenia  4  worków:  trzech  z  płynami  podawanymi  i  jednego  do
odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy;

18.
Pamięć zdarzeń: min. 72 godz.;
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Rodzaje terapii

19. Hemodializa (CVVHD);

20. Hemofiltracja ( CVVH);

21. Hemodiafiltracja (CVVHDF);

22. Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF);

23. Powolna ultrafiltracja (SCUF);

24. Plazmafereza (TPE lub PF);

25. Hemoperfuzja (HP);

26.
Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF CVVHDF –
z pre- i postdylucją;

Budowa aparatu

27.

Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym:
ultrafiltratu,
płynu PBP,
płynu dializacyjnego,
płynu substytucyjnego;

28. Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia: 0 – 11 kg i z dokładnością ważenia: +/- 1 g;

29. Zintegrowana z aparatem pompa strzykawkowa;

30. Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta;

31. Sterujący, kolorowy ekran dotykowy, o wielkości min. 12”;

32. Detektor przecieku krwi;

33. Detektor obecności powietrza w krwi powracającej;

34. Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym;

35. Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej;

36. Automatyczna identyfikacja założonego filtra;

37.
Mechanizm  uziemienia  potencjałów  powracających  podczas  pracy  pompy  perystaltycznej  na  linii
krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG;

38. Złącza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi;

39.
Zasilanie 230 V. Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez
co najmniej 10 min.

Zakresy regulacji do terapii CRRT

40. Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: 10 - 450 ml/min lub 10-500 ml/min

41. Regulowana ultrafiltracja, tj. odwodnienie pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h;

42. Przepływ płynu PBP  w zakresie: 0 - 4000 ml/h;

43. Przepływ płynu dializacyjnego  w zakresie: 0 - 8000 ml/h;

44. Przepływ płynu substytucyjnego  w zakresie: 0 - 8000 ml/h;

45. Usuwanie płynu z ciała pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h;

46.
Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza drenu krwi powracającej w zakresie: 33 - 43 ºC lub 35
- 39 ºC;

III. Gwarancja i serwis
47. Pełna gwarancja  na wszystkie  oferowane urządzenia  wchodzące w skład przedmiotu  zamówienia

liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 
48. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

49.

Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonywane
będą  zgodnie  z  zaleceniem  producenta  zawartym  w
dokumentacji technicznej i naprawy gwarancyjne, wraz
z  materiałami  eksploatacyjnymi,  niezbędnym
transportem sprzętu i wymianą części w cenie dostawy.
Wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy)
punkt napraw gwarancyjnych.

Podać …..............................

50.
Wszystkie  wymagane  przez  producenta  przeglądy  w  okresie  gwarancji  (w  tym jeden  w  ostatnim
miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

51. Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do
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Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

52.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

53.
Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy
[godziny  w  dni  robocze:  od  poniedziałku  do  piątku  z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]

Podać
Max 48 godzin

…..............................

54.
Czas usunięcia usterki/awarii/wady od momentu przyjęcia zgłoszenia max 3 dni robocze lub 7 dni
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. 

55.
W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 3 dni robocze - Wykonawca jest zobowiązany na własny
koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy.
Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów

56.
W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w
siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

57.
Zamawiający dopuszcza dwukrotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu, a w przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

58. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy.

IV. Inne:

59. Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, rok produkcji 2020.

60. Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.

61. Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem

Oświadczamy,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie  wymienione  w  powyższej  tabeli
wymagania.

…............................................................
          (data i podpis Wykonawcy)
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