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Załącznik nr 2.3

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/2488  (1S112)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego oraz stomatologicznego w podziale na pakiety:
Pakiet 3 - Dostawa strzykawkowej pompy infuzyjnej;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
                  
Lp
Opis parametrów 
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
Fabrycznie nowe urządzenie – strzykawkowa pompa infuzyjna
1.
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2012 r.)                                             (Należy podać)
2.
Wyświetlacz graficzny na którym wyświetlane są następujące informacje:
nazwa leku 
szybkość dozowania (dawkowanie) 
stan naładowania akumulatora oraz rodzaj zasilania 
ciśnienie dozowania oraz ustawiony próg alarmu okluzji 
objętość i typ wybranej strzykawki 
(Należy podać)
3.
Automatyczne  rozpoznawanie strzykawki
asortyment strzykawek krajowych i zagranicznych o objętościach 
5, 10, 20, 30, 50 ml.
(Należy podać)
4.
Wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury numerycznej. Możliwość zmiany parametrów bez przerywania infuzji
tak
 TAK/NIE
5.
Parametry techniczne

Szybkość infuzji
 0.1 - 2000 ml/h 
dla strzykawki 50 ml 
0.1 - 400 ml/h 
dla strzykawki 5 ml, 
skok co 0.1 ml/h
 TAK/NIE
6.

Minimalny zakres objętości infuzji 
0.1 – 999,9 ml, skok co 0.1 ml
(Należy podać)
7.

Minimalny zakres czasu infuzji 1 min - 99 godzin
(Należy podać)
8.

Bolus	
min. 2000 ml/h 
dla skrzykawki 50 ml, 
skok co 1 ml/h
min. 400 ml/h 
dla strzykawki 5 ml, 
skok co 1 ml/h
(Należy podać)
9.

Dawka indukcyjna
min. 2000 ml/h 
dla skrzykawki 50 ml, 
skok co 1 ml/h
min. 400 ml/h 
dla strzykawki 5 ml, 
skok co 1 ml/h
(Należy podać)
10.

 KOR (KVO) 	
Programowane, 0 - 5.0 ml/h
 TAK/NIE
11.

Ciśnienie okluzji: 
min. 9 poziomów, 
min. zakres 300 - 900 mmHg
(Należy podać)
12.
Blokada danych
zaprogramowane parametry chronione hasłem dostępu. 
system funkcji ochrony, pozwalający zabezpieczać dostęp do wybranych funkcji pompy, takich jak start infuzji, start bolusa, zmiana progów okluzji, wyłączenie pompy
 TAK/NIE
13.
Bolus automatyczny i manualny

programowanie dawki, czasu lub szybkości podaży
(Należy podać)
14.
Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego
tak
TAK/NIE
15.
6 poziomów ciśnienia okluzji. Możliwość zmiany progu w czasie trwania infuzji. Wskaźnik ciśnienia widoczny na wyświetlaczu
tak
TAK/NIE
16.
System alarmów 
regulacja głośności i wybór typu dźwięku, tryb nocny z ustawieniem przyciszonego dźwięku i zmniejszonej jasności wyświetlacza, 
Alarmy: 
- brak sieci, 
- baterie bliskie rozładowaniu, 
- rozładowane baterie,
- powiadomienie przed końcem infuzji,
- koniec infuzji,
- powiadomienie przed opróżnieniem strzykawki, 
- pusta strzykawka, 
- okluzja, 
- brak strzykawki, 
- nieprawidłowa strzykawka, 
- uszkodzenie wewnętrzne
TAK/NIE
17.
Rejestr zdarzeń
min. 2000 wpisów 
zapisanie pełnej historii infuzji (parametry, czynności operatorskie oraz alarmy wraz z datą i godziną wystąpienia). 
Zapisana informacja przeglądana zarówno w pompie jak i na komputerze PC.
(Należy podać)
18.
Biblioteka leków 
w pamięci pompy zapisać można min. 60 leków
(Należy podać)
19.
Tryby pracy
min. tryby pracy: ml/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min; min. 16 profili
(Należy podać)
20.
Zasilanie
Sieciowe 100-240 VAC, 50/60 Hz, max 15W, Akumulator; pojemność min. 940 mAh; Czas pracy: ≥ 20 godz. / 5 ml/h; Czas ładowania: maks. 5 godzin
(Należy podać)
21.
Interfejs	
RS232C 
(Należy podać)
22.
podłączanie i odłączanie od stacji dokującej
bez przerywania infuzji
TAK/NIE
23.
Okres  gwarancji - min 12 m-cy od daty podpisania  protokółu przekazania  urządzenia do użytkowania
tak
(Należy podać)
24.
Certyfikat CE
wymagany
TAK/NIE
25.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski 
tak
TAK/NIE
26.
Szkolenie  personelu w zakresie obsługi urządzenia w miejscu instalacji  po jego przekazaniu do eksploatacji.
tak
TAK/NIE
27.
Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu. w wersji papierowej i elektronicznej.
tak
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…………………                     
                                                                             .............................................................
		                                          	( podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

