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Numer sprawy 11/2016 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę pomp strzykawkowych, objętos ciowych, zestawo w do 
z ywienia pozajelitowego oraz stacji dokujących – 11/2016 

 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia 

treść SIWZ tj. Załącznika nr 1 do SIWZ , Załącznika nr 3a oraz 3b do SIWZ (treści umowy - § 6) oraz  

w zakresie rozdziału 17 - terminu składania i otwarcia ofert. 

 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 
Pakiet nr 1 
Pompy strzykawkowe, objętościowe, zestawy do żywienia pozajelitowego oraz stacje dokujące 
 

RAZEM:    
*skład zestawu: zestaw składający się z 5 pomp strzykawkowych, 1 pompy objętościowej oraz 1 stacji dokującej 
na minimum 6 pomp o parametrach opisanych poniżej. 

 

Parametry techniczne 
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model  

Producent, podać pełną nazwę i adres  

Kraj produkcji  

 

Lp. Wymagania Zamawiającego 
Warunek 
graniczny 

Parametry oferowane 

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 

 
 

L.P. 

 
ASORTYMENT 

SZCZEGÓŁOWY 

 
JEDNOST 

MIARY 
 

ILOŚĆ 

 
CENA  
NETTO 

VAT 
% 

 
CENA  

BRUTTO 

 
WARTOŚĆ 

NETTO 

 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

 
 

PRODUCENT 
 

NAZWA 
I 

TYP 

KRAJ 
POCHODZENIA 

1. 

 
Pompa strzykawkowa, 

objętościowa oraz 
stacja dokująca 

zestaw* 
(skład 

opisany 
poniżej)* 

2         

2.  

Zestawy do żywienia 
pozajelitowego za 
pomocą pompy 

objętościowej z lp 1  

szt. 1000         

3. 

Zestawy do 
podawania preparatów 

światłoczułych za 
pomocą pompy 

objętościowej z lp 1 

szt. 900         



PARAMETRY OGÓLNE 

1 
Strzykawka mocowana od frontu lub od góry. 
Mocowanie strzykawki manualne lub automatyczne.  

TAK  

2 Ustawianie parametrów infuzji  TAK  

3 Zasilanie – 230V; 50 Hz wbudowane w pompę TAK  

4 Zasilanie bateryjne  TAK  

5 Dokładność podaży nie gorsza niż +/- 2% TAK  

6 Funkcja STAND-BY  TAK  

7 Rejestr zdarzeń TAK  

8 
Minimalny czas zasilania z akumulatora 8 godzin przy 
5 ml/h 

TAK  

PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA 

9 
Obsługa strzykawek 5-50/60 ml różnych producentów, 
krajowych i zagranicznych 

TAK  

10 Możliwość dozowania minimum w ml/h TAK  

11 
Możliwość programowania prędkości podaży w 
zakresie min.: co 0,1 ml/h 

TAK  

12 
Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie 
pracy bez konieczności wyłączenia pompy 

TAK  

13 
Możliwość wyboru trybu pracy minimum z określeniem 
prędkości infuzji w ml/godz. 

TAK  

14 
Tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez 
zatrzymania infuzji 

TAK  

15 
Możliwość ustawiania ciśnienia w zakresie minimum 
200-900 mmHg 

TAK  

ALARMY I OSTRZEŻENIA 

16 Okluzji - automatyczny  TAK  

17 Bliskiego końca infuzji  TAK  

18 Końca infuzji  TAK  

19 
O przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji 
infuzji 

TAK  

20 

Złego zamocowania strzykawki z automatycznym 
wstrzymaniem infuzji lub brak możliwości rozpoczęcia 
infuzji w przypadku złego zamocowania strzykawki bez 
konieczności posiadania alarmu. 

TAK  

21 
 Wstępny rozładowania baterii – na 30 min przed jej 
wyczerpaniem 

TAK  

22 Rozładowania baterii TAK  

23 Awarii urządzenia   TAK  

24 Przypominający o konieczności dokonania przeglądu TAK  

25 Klasa ochrony na wnikanie cieczy minimum IP22 TAK  

26 Minimum 24 miesięczna gwarancja TAK  

Pompa objętościowa jednokanałowa 

PARAMETRY PODAŻY 

1 Minimalny zakres szybkości podaży 1 ml/h TAK  

2 Możliwość regulacji prędkości podaży  TAK  

3 
Praca pompy w minimum dwóch trybach: 
- wybór prędkości podaży, 
- wybór objętości 

TAK  

4 Dokładność podaży min. ± 5% przy szybkości 25 ml/h TAK  



5 
Możliwość zmiany szybkości podaży bez konieczności 
zatrzymania pracy pompy 

TAK  

6 Programowanie objętości całej infuzji TAK  

7 Programowanie czasu infuzji min. 1 min-48 godzin   

8 Programowanie wartości ciśnienia okluzji  TAK  

9 Możliwość monitorowania objętości całej infuzji TAK  

10 Możliwość pracy z zestawami do leków światłoczułych TAK  

11 Możliwość pracy z zestawami do podaży lipidów. TAK  

12 Wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie TAK  

13 Uruchamianie alarmu powietrza w drenie  TAK  

14 Możliwość programowania infuzji podstawowej  TAK  

15 
Funkcja wypełniania i przepłukiwania przewodu 
infuzyjnego 

TAK  

16 
Funkcja KVO (utrzymania drożności naczyń po 
zakończeniu infuzji) 

TAK  

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ 

17 Alarm wyczerpania baterii  TAK  

18 Alarmy okluzji  TAK  

19 Alarm zatrzymania pompy  TAK  

20 Alarm wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie TAK  

21 
Alarm niewłaściwego zamocowania zestawu do 
przetoczeń i użycia niewłaściwego zestawu 

TAK  

PARAMETRY OGÓLNE 

22 
Zabezpieczenie układu mechanicznego i sterującego 
przed przypadkowym zalaniem 

TAK  

23 Wbudowany zasilacz sieciowy  TAK  

24 Zasilanie bateryjne  TAK  

25 
Wbudowany odłączalny lub nie odłączalny uchwyt do 
mocowania pompy do statywu 

TAK  

26 Klasa ochrony na wnikanie cieczy minimum IP22 TAK  

27 
Minimalny czas zasilania z akumulatora 5 godzin przy 
125 ml/h 

TAK  

28 Minimum 24 miesięczna gwarancja TAK  

Stacja dokująca do pomp infuzyjnych 

1 
Możliwość równoczesnego zamocowania minimum 5 
pomp strzykawkowych oraz 1 objętościowej opisanych 
w zamówieniu 

TAK  

2 
Ilość gniazd w stacji umożliwiająca równoczesne 
podłączenie minimum 5 pomp strzykawkowych oraz 1 
objętościowej opisanych w zamówieniu 

TAK  

3 Zatrzaskowy system mocowania pomp TAK  

4 Możliwość zamocowania stacji na statywie TAK  

5 
Stacja zapewniająca wspólne zasilanie elektryczne, 
jednym przewodem zasilającym,  pomp w niej 
zamontowanych 

TAK  

6 
Możliwość rozbudowy stacji o dodatkowe gniazda do 
pomp objętościowych, bądź do pomp strzykawkowych 

TAK  

7 Klasa ochrony na wnikanie cieczy minimum IP22 TAK  



8 Instrukcja w języku polskim TAK  

9 Minimum 24 miesięczna gwarancja TAK  

Maksymalny termin dostawy zestawu pomp: do 6 tygodni. 

 
 
 

Zestawy do żywienia pozajelitowego za pomocą pompy objętościowej 
Zestawy do podawania preparatów światłoczułych za pomocą pompy objętościowej 

1 
Zapewnienie kompatybilności zestawu do używania z 
zaoferowaną pompą objętościową 

TAK  

2 
Zapewnienie sukcesywnych dostaw zestawów w 
okresie 24 miesiące obowiązywania umowy 

TAK  



Pakiet nr 2 
Pompa strzykawkowa 

 

RAZEM:    
 
Parametry techniczne 
 

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model  

Producent, podać pełną nazwę i adres  

Kraj produkcji  

 

Lp. Wymagania Zamawiającego 
Warunek 
graniczny 

Parametry oferowane 

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 

PARAMETRY OGÓLNE 

1 
Strzykawka mocowana od frontu lub od góry. 
Mocowanie strzykawki manualne lub automatyczne.  

TAK  

2 Ustawianie parametrów infuzji  TAK  

3 Zasilanie – 230V; 50 Hz wbudowane w pompę TAK  

4 Zasilanie bateryjne  TAK  

5 Dokładność podaży nie gorsza niż +/- 2% TAK  

6 Funkcja STAND-BY  TAK  

7 Rejestr zdarzeń TAK  

8 
Minimalny czas zasilania z akumulatora 8 godzin przy 
5 ml/h 

TAK  

PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA 

9 
Obsługa strzykawek 5-50/60 ml różnych producentów, 
krajowych i zagranicznych 

TAK  

10 Możliwość dozowania minimum w ml/h TAK  

11 
Możliwość programowania prędkości podaży w 
zakresie min.: co 0,1 ml/h 

TAK  

12 
Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie 
pracy bez konieczności wyłączenia pompy 

TAK  

13 
Możliwość wyboru trybu pracy minimum z określeniem 
prędkości infuzji w ml/godz. 

TAK  

14 
Tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez 
zatrzymania infuzji 

TAK  

15 
Możliwość ustawiania ciśnienia w zakresie minimum 
200-900 mmHg 

TAK  

ALARMY I OSTRZEŻENIA 

16 Okluzji - automatyczny  TAK  

17 Bliskiego końca infuzji  TAK  

18 Końca infuzji  TAK  

19 
O przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji 
infuzji 

TAK  

 
 

L.P. 

 
ASORTYMENT 

SZCZEGÓŁOWY 

 
JEDNOST 

MIARY 
 

ILOŚĆ 

 
CENA  
NETTO 

VAT 
% 

 
CENA  

BRUTTO 

 
WARTOŚĆ 

NETTO 

 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

 
 

PRODUCENT 
 

NAZWA 
I 

TYP 

KRAJ 
POCHODZENIA 

1. Pompa strzykawkowa szt. 4         



20 
Złego zamocowania strzykawki z automatycznym 
wstrzymaniem infuzji . 

TAK  

21 
 Wstępny rozładowania baterii – na 30 min przed jej 
wyczerpaniem 

TAK  

22 Rozładowania baterii TAK  

23 Awarii urządzenia   TAK  

24 Przypominający o konieczności dokonania przeglądu TAK  

25 Klasa ochrony na wnikanie cieczy minimum IP22 TAK  

26 Minimum 24 miesięczna gwarancja TAK  

Maksymalny termin dostawy pomp: do 6 tygodni. 

 

 

2. Załącznik nr 3a oraz 3b do SIWZ – po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ...... miesięcy licząc od daty podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego jego dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie 
personelu medycznego Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. 
2. Wykonawca zapewnia: 
- bezpłatny serwis gwarancyjny  
- bezpłatne przeglądy okresowe, konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy lub nie rzadziej 

niż jeden w roku, 
- bezpłatną wymianę materiałów zużywalnych oraz wymienionych podczas przeglądów konserwacyjnych, 
- bezpłatny przegląd przedmiotu umowy w miesiącu przed zakończeniem gwarancji, 
- bezpłatne udostępnienie aktualizacji oprogramowania, w miarę powstawania nowych wersji w okresie całego 

użytkowania przedmiotu umowy, 
3. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od 
daty dostarczenia do serwisu. Wykonawca powiadomi wykonawcę o otrzymaniu urządzenia przekazanego do serwisu 
najpóźniej w dniu jego otrzymania: faxem na numer 757443103 lub telefonicznie na numer 757449021. 
4. Czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 5 dni liczony od momentu przekazania do serwisu. 
5. W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni, Wykonawca gwarantuje nieodpłatne dostarczenie i 
nieodpłatne użytkowanie przez Zamawiającego zastępczego sprzętu na czas usunięcia awarii w przedmiocie umowy. 
6. Po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie 
Zamawiającego wymienić go na nowy, jeżeli awaria nie nastąpiła z winy nieprawidłowego użytkowania przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego. 
7. W przypadku 4-krotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje sie wymienić go na 
nowy, jeżeli awaria nie nastąpiła z winy nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (o czas naprawy gwarancyjnej). 
9.Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis w ................................ pod adresem : ................................................., nr 
tel. ........................, nr faxu ............................ 
10. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych, zużywalnych, akcesoriów, osprzętu niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez minimum 10 lat od daty jego dostawy. 

 
Rozdział 17 SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie: 
 

1 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

17.1 Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z 
o. o. przy ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra sekretariat lub listownie/przesyłką na adres 
Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 13.10.2016 r. o godzinie 10:00 

 



Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu  określonego w art. 84 ust. 2 ustawy 
Pzp. 

 

17.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2016 r.  o godzinie 10:15 w siedzibie Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o., ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, gabinet 
Prezesa Zarządu. 

 

Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz 
adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, warunków 
płatności oraz ilości stron/kartek, na których składane są oferty. 

 


