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………………………. 

PODPIS WYKONAWCY 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH 

 

Producent: ……………………………………. 

Nazwa i typ:  ………………………………….. 

Ilość: pompa strzykawkowa – 3 szt.  

pompa objętościowa – 2 szt. 

stacja dokująca – 1 szt. 

statyw jezdny – 1 szt.  

Rok produkcji: ………………………. 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
POTWIERDZIĆ „TAK”, 

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

I. Pompy strzykawkowe  

1.  Pompy strzykawkowe - 3 szt., 2x uchwyt, 2x zasilacz  

2.  Strzykawka automatycznie mocowana od przodu    

3.  
Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze 

stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej 

jest z niej bezpośrednio zasilana) 
 

4.  
Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub za stacji 

dokującej mieszczącej 4 pompy (podać) 
………………. 

5.  Masa pompy ok. 2,4 kg (podać) ……………….. 

6.  
Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny 

lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu 

lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę (podać) 
……………….. 

7.  
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji 

dokującej - minimum 3 pompy (podać) 
……………….. 

8.  
Podświetlany wyświetlacz graficzny, kąt 
widoczności ~40° ze wszystkich stron 

 

9.  
Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 

min. 5 poziomach (podać) 
……………….. 

10.  Dokładność mechaniczna ≤±0,5% (podać) ……………….. 

11.  
Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 9,4 godziny 

przy przepływie 80 ml/godz. lub 8,5 godziny przy 

przepływie 100 ml/godz. (podać) 
……………….. 

12.  
Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu 

opróżnianiu strzykawki podczas wymiany  
 

13.  
Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – 

zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa 

po alarmie okluzji  
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Lp. Opis parametrów wymaganych 
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POLACH PODAĆ 

14.  
Możliwość zainstalowania w każdej pompie 

strzykawkowej protokołów do kontrolowanej podaży 

Propofolu i Remifentanylu 
 

15.  
Możliwość współpracy pomp z system do kontrolowanej 

podaży insuliny. 
 

16.  

Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie 

umożliwiająca współpracę z systemem centralnego 

zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana 

działającymi instalacjami 

 

17.  
Możliwość 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)  
 

18.  

Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 

min. 5, 10, 20,30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych 

producentów (w tym min. 2 polskich producentów) 

(podać) 

……………….. 

19.  
Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość 

infuzji w zakresie min. 0,1 - 99,99ml/h programowana co 

min. 0,01ml/godz. (podać) 
……………….. 

20.  
Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania 

wlewu 
 

21.  Automatyczny napęd strzykawki  

22.  

Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w 

infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością 

zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na 

poszczególne oddziały do 50. Biblioteka Leków 

zawierająca min. 800 leków z możliwością podzielenia na 

min. 15 grup (podać) 

……………….. 

23.  
Możliwość zasilania minimum 3 pomp wspólnym 

przewodem. 
 

24.  
Możliwość uruchomienia czujnika zmian ciśnienia w linii - 

okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania 

specjalnych drenów 
 

25.  

Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z 

parametrami infuzji (limity względne min-max; limity 

bezwzględne min-max, parametry standardowe), 

możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub 

wybranych parametrów infuzji 

 

26.  
Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali 

przywołania personelu 
 

27.  Menu w języku polskim   

28.  
Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie 

graficznej  

29.  
Funkcja programowania objętości do podania (VTBD)  

w zakresie min. 0,1- 9999 ml (podać) ……………….. 
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30.  
Funkcja programowania czasu infuzji od 00:01– 24 h 

 

31.  
Funkcja KVO (Keep Vein Open) 

 

32.  
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania 

pompy o tryb PCA i PCEA  
 

33.  

Komunikacja pomp umieszczonych w stacji 

dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez 

Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania 

dodatkowych kabli np. RS232 

 

34.  
Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji 

pomp poza stacją dokującą z komputerem 
 

35.  Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń  

36.  
Alarm pustej strzykawki 

 

37.  
Alarm przypominający –zatrzymana infuzja 

 

38.  
Alarm okluzji 

 

39.  
Alarm rozładowanego akumulatora 

 

40.  
Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora 

 

41.  
Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki 

 

42.  
Alarm wstępny przed końcem infuzji 

 

43.  Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki  

44.  Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego  

45.  
Możliwość  rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb 

TCI   
 

 
II. Pompy objętościowe 

 

 
1. 

Pompy objętościowe 2 szt., 1x UCHWYT, 1x 

ZASILACZ  
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2. 

Pompa objętościowa do podawania dożylnego, 

dotętniczego i dojelitowego (enteralnego) sterowana  

elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem 

centralnego zasilania i zarządzania danymi  

 

 
3. Możliwość podaży  preparatów krwiopochodnych  

 

 
4. Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze  stacją dokującą 

 

 

 
5. 

Mechanizm zabezpieczający  przed swobodnym  

niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch 

elementów – jeden w pompie jeden na drenie. 

Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w 

zależności od stosowanej terapii 

 

 
6. 

Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza 

zewnętrznego lub Stacji Dokującej  

 

 
7. 

 
Dokładność mechaniczna <±0,5%> 

 

 
8. 

Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy 

przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h 
 

 
9. Masa pompy max. 1,5 kg 

 

 
10. 

Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania, pompy 

do rur pionowych i poziomych 
 

 
11. 

Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji 

dokującej - minimum 3 pompy na jednym odłączalnym 

uchwycie 

 

 
12. 

Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 

9 poziomach 
 

 
13. 

Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – 

zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa 

po alarmie okluzji 

 

 
14. 

Różne tryby infuzji:  Piggy-Back;  Wzrost-utrzymanie-

spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych 

parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w 

czasie; kalkulacja prędkości dawki 

 

 
15. 

Możliwość 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)  

 

 
16. 

Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h  Prędkość 

infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 

0,01ml/godz.  

 

 
17. 

Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 

min. 9999 ml 
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18. 

Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania 

wlewu 

 

 
19. 

Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h 

programowana co 0,01ml/godz.    

 
20. 

Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 800  leków z 

możliwością podzielenia na min.15 grup, z możliwością 

dzielenia na obszary leczenia i profile pacjenta  

 

 

 
21. 

Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z 

parametrami infuzji (limity względne min-max; limity 

bezwzględne min-max, parametry standardowe), 

możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub 

wybranych parametrów infuzji 

 

 
22. 

Bolus o określonej  objętości . Bolus podawany na żądanie. 

Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml  

 

 
23. Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli  

 

 
24. 

Funkcja KVO z możliwością  wyłączenia funkcji przez 

użytkownika  

 

 
25. 

Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie 

graficznej  

 

 
26. Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń  

 

 
27. Menu w języku polskim  

 

 
28. 

 

Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali 

przywołania personelu 

 

 
29. 

Bolus o określonej  objętości. Bolus podawany na żądanie. 

Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml  

 

 
30. 

Możliwość współpracy wszystkich pomp z system do 

kontrolowanej podaży insuliny 

 

 
31. 

Możliwość zainstalowania w każdej pompie objętościowej 

protokołów do kontrolowanej podaży Propofolu i 

Remifentanylu 

 

 
32. 

Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania 

pompy o tryb PCA i PCEA  

 

 
33. 

Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych 

pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml  

 

 
34. 

Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji 

pomp poza stacją dokującą z komputerem. 
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35. Niski pobór mocy 

 

 
III 

 

Stacja dokująca   

1. Stacja dokująca - 1 szt. 
 

2. System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej 

bez przerywania przepływu   

3. Możliwość rozbudowy stacji dokującej o bezprzewodową 

komunikację z komputerem  

4. Możliwość rozbudowania o interfejs do komunikacji z 

komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45  

5. Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po 

włożeniu pompy   

6 Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez 

konieczności wyjmowania wszystkich pomp   

7. Możliwość dowolnej konfiguracji  ilości pomp 

strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy 

każdym stanowisku pacjenta  
 

8. Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej 

bez dodatkowego oprzyrządowania. Oprócz mocowania, 

uchwyt do przenoszenia modułu  
 

9. Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do 

minimum 16 pomp na stanowisko    

10. Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych  
 

11. Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej 

podaży insuliny  

12. Kabel zasilający do stacji dokującej 
 

 
IV. 

 
Statyw jezdny  

 
1. 

 
Statyw jezdny – 1 szt.  

 
2. 

Statyw jezdny min. do zamocowania pomp infuzyjnych lub 

do zawieszenia 4 opakowań z płynem  

 
3. 

 
Konstrukcja - stelaż wykonany ze stali galwanizowanej  
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4. 

Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości wykonany ze 

stali kwasoodpornej  

 
5. 

Podstawa wyposażona w koła z tworzywa sztucznego 5 

kół, w tym dwa z blokadą  

 
6. 

 
Regulowany wieszak (1260 - 2200 mm) (podać)  

 
7. 

 
Zbiorniczek na płyn  

 
8. 

 
Maksymalne obciążenie do 40 kg  

  
Pozostałe  

1.  Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzenia na terenie Polski lub oświadczenie wykonawcy 

o zapewnieniu serwisu w Polsce przez inny podmiot 

mający siedzibę w Polsce  

 

2.  
Okres gwarancji min. 24 miesiące  …………… miesięcy 

3.  Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością 

mobilnego serwisowania  

4.  Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do 

chwili podjęcia naprawy - nie więcej niż 48 h 
…………… godzin 

   

 

1. Oświadczamy że: 

a) zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane 

urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystawy itp., 

b) podpisując protokół odbioru urządzenia dostarczymy Zamawiającemu wszystkie niezbędne 

dokumenty wynikające z § 4 umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ, 

c) wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego są 

spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane 

parametry techniczne i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, 

oryginalne foldery. 

4. W okresie gwarancji w przypadku awarii sprzętu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii. 

5. Podać nazwę i adres oraz telefony kontaktowe punktu/-ów serwisowego/-ych, gdzie będą 

wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne: .......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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