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FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/3060  (1M9)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego oraz stomatologicznego w podziale na pakiety:
Pakiet 8 - Dostawa pompy infuzyjnej;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp
Opis parametrów 
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
Fabrycznie nowe urządzenia – pompa infuzyjna
1.
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji…………..                                        nie wcześniej niż 2012 r.                     (Należy podać)
2
Rodzaj pompy
Dwutorowa 
TAK/NIE
3
Programowanie  obydwu torów
Niezależne  
TAK/NIE
4
Podgląd  i zmiany parametrów 
Możliwe w trakcie infuzji
TAK/NIE
5
Prędkość dozowania
Ustawiana co 1 ml/h
TAK/NIE
6
Typoszereg pojemności strzykawek
10/12, 20, 30/35, 50/60 ml
TAK/NIE
7
Współpraca ze strzykawkami wielu producentów krajowych i zagranicznych 
min 5 producentów
podać nazwy producentów strzykawek
8
Prędkość dozowania
2000 ml/h dla strzykawki 50/60 ml
TAK/NIE
9

1200 ml/h dla strzykawki 30/35 ml
TAK/NIE
10

1000 ml/h dla strzykawki 20ml
TAK/NIE
11

600 ml/h dla strzykawki 10/12 ml
TAK/NIE
12
Dawka 
W min. zakresie 0,1 – 999,9 ml, ustawiana co 1 ml/h
TAK/NIE
13
Dawka uderzeniowa
Programowana – do objętości strzykawki, ustawiana co 1 ml/h 
TAK/NIE
14
Dokładność dozowania
+/- 2 %
TAK/NIE
15
Czas infuzji
Maks. 50 godz.
TAK/NIE
16
Ciśnienie okluzji
minimum: 0,04 MPa ±0,01 (300 mm Hg ± 75)
TAK/NIE
17

niskie: 0,06 MPa ±0,02 (450 mm Hg ±150)
TAK/NIE
18

średnie: 0,09 MPa ±0,02 (675 mm Hg ±150)
TAK/NIE
19

wysokie: 0,12 MPa ±0,03 (900 mm Hg ±225)
TAK/NIE
20
Wbudowana  biblioteka leków 
min. 15 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków)
Należy podać liczbę
21
Programowanie  pompy 
W różnych  jednostkach objętości, masy 
TAK/NIE
22
Alarm akustyczny
O regulowanej głośności, ciągły i przerywany
TAK/NIE
23
Zasilanie 
230 V 50 Hz.
TAK/NIE
24

Akumulator wewnętrzny, umożliwiający ci najmniej 4 godz. pracy pompy
Należy podać 
25
Interfejs
RS 232C
TAK/NIE
26
Ochrona przed penetracją czynników zewnętrznych
IP 31 
TAK/NIE
27
Warunki pracy urządzenia
Min. zakres temperatury pracy 
+5 do + 40oC
Należy podać zakres
28

Min. zakres wilgotności względnej 
20 do 90 %
Należy podać zakres
29
Wyposażenie 
Stojak do mocowania pomp bez stacji dokowania
TAK/NIE
30
Klasa ochronności
I lub II; typ BF
TAK/NIE
31
Certyfikat CE
wymagane
TAK/NIE

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli

……………….., dn…………………
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		                                          	( podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)














