
Załącznik numer 1(10) 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 10

Pompa  infuzyjna strzykawkowa – 7 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. Cena jednostkowa netto Podać …..............................
6. Cena jednostkowa brutto Podać …..............................
7. Ilość – 7 szt.
8. Wartość ogółem netto Podać …..............................
9. Wartość ogółem brutto Podać …..............................
10. Wartość ogółem brutto słownie Podać …..............................

11. Gwarancja min. 24 miesiące
Podać

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

…..............................

II. Informacje/parametry techniczne:

12.
Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę  z systemem centralnego 
zasilania i zarządzania danymi.

13.
Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości  2/3 ml, 5ml, 10ml, 20ml i 50/60 ml różnych
typów oraz różnych producentów  

14. Urządzenie wyposażone w monitor min. 3 cale
15. Funkcja prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego 
16. Napięcie co najmniej 11-16 V DC
17. Masa pompy max 2,5 kg
18. Uchwyt do przenoszenia pompy z zasilaczem
19. Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min.9 poziomach
20. Dokładność mechaniczna ≤±0,5%
21. Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 11h przy przepływie 5ml/h; 

22.
Różne tryby infuzji:  Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; 
podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.

23.
Funkcja programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy 
ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 

24.
Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do max. 1.200 ml/h  Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h 
programowana co 0,01ml/godz. 
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25.

Prędkości  bolusa min:
 dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h
 dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h
 dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h
 dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h
 dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h
 dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h   

26. Możliwa do ustawienia prędkość bolusa min. 0,1 - 1 800ml/h

27.
Funkcja utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością 
zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały co najmniej 50

28. Biblioteka Leków zawierająca min. 140  leków wraz z protokołami infuzji  

29.
Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i  rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych 
drenów

30.
Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity 
bezwzględne min-max, parametry standardowe), funkcja wyświetlania naprzemiennego nazwy leku 
i/lub wybranych parametrów infuzji. 

31. Menu w języku polskim 
32. Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.  
33. Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) co najmniej 0,1- 9999 ml
34. Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin +/- 5h
35. Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – min. 3 pompy. 

III. Gwarancja i serwis

36. Pełna gwarancja  na wszystkie  oferowane urządzenia  wchodzące w skład przedmiotu  zamówienia
liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

37. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

38.

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 …..............................

39.
Wszystkie  wymagane  przez  producenta  przeglądy  w  okresie  gwarancji  (w  tym jeden  w  ostatnim
miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

40.
Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

41.
Wykonawca powiadomi  Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

42.
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

…..............................

43.
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. 

44.
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

45.
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

46.
W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w
siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

47.
Zamawiający dopuszcza dwukrotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu, a w przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

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

IV. Inne:

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

50. Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.
Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

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