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Załącznik Nr 1 

Formularz oferty 

na wykonanie zamówienia o wartości od 10.000,00 zł do równowartości 30.000 euro 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

SPSK NR 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Zakup pomp infuzyjnych przepływowych – 2 sztuki dla Klinikii Hematologii z 

Oddziałem Transplantacji Szpiku.” 

” 

III. Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP ………………………………… 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ……………….., w tym: 

a) cenę jednostkową netto: …………………………… zł 

słownie netto: …………………………………………………………………… zł 

b) cenę jednostkową brutto: …………………………… zł 

słownie brutto:…………………………………………………………………… zł 

c) podatek VAT: ………………………… 

2. Parametry techniczne oferowanego wyrobu: 

Typ: 

Nazwa własna: 

Wytwórca (nazwa, siedziba): 

 

L.p. Parametry techniczne 
Parametr 

wymagany 

Parametr 

oferowany 

1 

Pompa objętościowa sterowana  elektronicznie, umożliwiająca 

współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania 

danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz 

noworodków w celu okresowego lub ciągłego  podawania leków 

zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. 

koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do 

całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny Tak 
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stosowane w żywieniu dojelitowym. 

2 

Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza 

zewnętrznego  Tak, podać 

3 Dokładność mechaniczna <<±0,5% Tak, podać 

4 Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych  Tak 

5 Możliwość podaży żywienia dojelitowego Tak 

6 

Możliwość podaży cytostatyków w układzie zamkniętym 

zgodnie z definicją NIOSH 

Tak 

7 

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.  

Tak 

8 

Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h. przy 

przepływie 25 ml/h. lub 13 h przy przepływie 100ml/h Tak, podać 

9 

Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia 

narzędzi. Tak 

10 Masa pompy max.1,5 kg Tak, podać 

11 Wymiary 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. x gł.) +/1 40 mm Tak, podać 

12 

Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur i 

szyn medycznych pionowych i poziomych 

Tak 

13 

Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji 

dokującej.  

Tak 

14 

Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp 

zasilanych jednym przewodem. 

Tak 

15 

Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 

poziomach 

Tak 

16 

Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na 9 

poziomach 

Tak 

17 Regulacja jasności i kontrastu ekranu na min. 9 poziomach Tak, podać 

18 

Możliwość programowania parametrów infuzji w min. 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)  Tak, podać 

19 

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.  Tak, podać 

20 

Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 

ml.  Tak, podać 

21 Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu.  Tak 

22 

Wypełnienie drenu ze stale widoczną na ekranie i możliwą do 

kontrolowania  informacją o przetoczonej objętości  

Tak 

23 

Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii 

na terenie szpitala  z możliwością zastosowania 

oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne 

oddziały. 

Tak 

24 Możliwość skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie. Tak, podać 
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25 

Biblioteka Leków zawierająca 1 200  leków z możliwością 

podzielenia na min. 30 grup.   Tak, podać 

26 

Biblioteka leków zawierająca po min. 10 stężeń dla każdego 

leku. Tak, podać 

27 

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.  

Tak 

28 Automatyczne prowadzenie infuzji dołączanej (piggyback) Tak 

29 

Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i 

spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, 

utrzymania i spadku. 

Tak 

30 

Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, 

składającycm się z dwóch faz: bolusa i prędkości. 

Tak 

31 

Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie programowanym, z 

możliwością zaprogramowania min. 10 faz. Każda faza o 

określonych parametrach takich jak prędkość, czas, objętość Tak, podać 

32 

Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po 

wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie 

obliczy prędkość infuzji. 

Tak 

33 

Automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu 

(pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej 

insulinoterapii. W bibliotece leków zawarte dane żywienia. 

Tak 

34 

Bolus o określonej  objętości . Bolus podawany na żądanie 

.Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml  

Tak 

35 Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli.  Tak 

36 

Funkcja KVO z możliwością  wyłączenia funkcji przez 

użytkownika  

Tak 

37 

Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie 

graficznej  

Tak 

38 Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . Tak 

39 Menu w języku polskim  Tak 

40 

Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 

99:59 godzin 

Tak, podać 

41 

Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 

3 pompy.  

Tak, podać 

42 

Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy 

o tryb TCI   

Tak 

43 

Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy 

o tryb PCA i PCEA  

Tak 

44 

Zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900mmHg, z wyborem 

na 9 poziomach. 

Tak, podać 

45 

Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy 

dodatkowe poziomy 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg 

Tak, podać 

46 

Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków 

powietrza ≤ 0,01 ml  

Tak, podać 

47 

Komunikacja pomp umieszczonych w stacji 

dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet 

- złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli 

np.RS232. 

Tak, podać 

48 

Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do 

bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją Tak 
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dokującą . 

49 

W przypadku niewłaściwej dawki 1,4 ml spowodowanej 

niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się 

automatycznie. Tak, podać 

50 Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. Tak 

51 Historia pracy obejmująca do 3000 wpisów. Tak, podać 

52 Możliwość współpracy z czytnikiem  kodów kreskowych Tak 

53 

Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej 

insulinoterapii 

Tak 

54 

Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej 

stacji  

Tak 

WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO 

1. Rok produkcji oferowanych urządzeń – minimum 2019 r. Tak, podać  

2. Okres gwarancji na oferowane  urządzenie – min 24 m-ce. Tak, podać  

3. Dostawa i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego 

pracownika Wykonawcy w miejsce lokalizacji (Kl. Hematologii z 

OTS). 

Tak 

 

4. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania 

protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

Tak 

 

5. Instalacja aparatu / urządzenia przez serwis producenta / 

autoryzowany przez producenta. 

Tak 
 

6. W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie min. 3 

przeglądów technicznych lub nie mniej niż wynika z zaleceń i 

wskazań producenta (ostatni przegląd na koniec okresu 

gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone 

raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres 

wykonanych czynności. 

Tak 

 

7. W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego 

podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu 

/ urządzenia na nowe. 

Tak 

 

8. Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia 

emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni 

roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 

sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie 

niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu 

roboczym od zgłoszenia. 

Tak 

 

9. Gwarancja produkcji części zamiennych na min 10 lat od 

dostawy. 

Tak 
 

10 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta / 

autoryzowany przez producenta na terenie UE. 

Tak, podać 
 

11. Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na 

język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej 

na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB (pendrive)). 

Dołączyć deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego. 

Tak 

 

12. Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na 

każde urządzenie, które tego wymaga. 

Tak 
 

13. Interfejs polski i oprogramowanie wraz z bezpłatnym 

uaktualnieniem w okresie gwarancji. 

Tak 
 

 

 

3. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia:  do 12 tygodni od dnia podpisania umowy 
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b) termin płatności 30 dni 

4. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

 

a. …………………………………………… 

 

b. …………………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

(miejscowość i data) 

 

………………………………………… 

(pieczęć, podpis Wykonawcy) 

Załącznik Nr 2 

UMOWA Nr DAM-2416-6/2020 projekt  

 

zawarta w dniu          pomiędzy  

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1  im. prof. Tadeusza Sokołowskiego 

PUM  

w Szczecinie, z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, ujawnionym w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, Wydział XIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000009581, NIP: 852-22-11-119 

REGON: 000288892  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

którego reprezentuje:  

1. dr n. med. Konrad Jarosz - Dyrektor  

2. Sabina Kropielnicka - z - ca Dyr. ds. Ekonom. Fin. – Gł. Księgowa  

 

a firmą: 

reprezentowaną przez:   

NIP  

Regon   

Po przeprowadzeniu przez Zamawiającego badania rynku i w związku z uznaniem oferty 

Wykonawcy za najkorzystniejszą, potwierdzonych notatką służbową z dnia............ na 

podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U.09.157.1240 z póź. zm.) zawarta została umowa o treści następującej: 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pompy infuzyjne przepływowe – 2 sztuki oraz 

wykonać inne obowiązki przewidziane w niniejszej umowie oraz w treści zaproszenia do 

składania ofert, zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia o którym mowa w §1 dostarczony zostanie po cenie podanej w 

ofercie Wykonawcy.  

2. Wartość netto umowy wynosi ........ zł, co daje ...... zł brutto i obejmuje koszt 

ubezpieczenia, transportu oraz wykonania wszystkich innych obowiązków Wykonawcy 



Strona - 6 - z 7 

 

określonych w umowie i zaproszeniu do składania ofert.  

3. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom 

trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 3 

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot niniejszej umowy na własny koszt i 

ryzyko do Kliniki Hematologii z OTS, ul. Unii Lubelskiej 1 w terminie nie przekraczającym: 

 .......................... od daty zawarcia umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar należytej jakości 

odpowiadający wymaganiom określonym właściwymi przepisami i normami . 

2. W przypadku wadliwości dostawy pod względem określonym w ust. 1 Zamawiający zgłosi 

Wykonawcy reklamację telefonicznie, e-mailem lub faxem w terminie 3 dni roboczych od 

daty jej stwierdzenia i potwierdzi ją niezwłocznie na piśmie . 

3. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wadliwy towar na swój koszt ,a w zamian 

dostarczyć towar wolny od wad , zgodny z zamówieniem w ciągu 3 dni kalendarzowych lub w 

przypadku braku towaru wystawić fakturę korygującą równą wartości towaru ,którego 

dotyczyła reklamacja. W takiej sytuacji ma zastosowanie §6 ust. 2 i 5 umowy . 

 

§ 5 

1. Zapłata za dostarczony towar będzie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty 

dostarczenia faktury, wraz z protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.  

2. Na fakturze należy wskazać numer umowy. Nazwa podana na fakturze musi być tożsama z 

nazwą określoną w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w zaproszeniu do 

składania ofert.  

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a.  w wysokości 0,5%  wartości umowy brutto (wskazanej w § 2 ust. 2 umowy)za każdy 

dzień opóźnienia , jeżeli przedmiot umowy nie został zrealizowanyw terminie z powodu 

okoliczności , za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.   

b. za każdy dzień opóźnienia w realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 zł.  

3. Za odstąpienie od umowy, w całości lub części Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto lub odpowiednio 20% wartości części 

umowy brutto od której wykonania odstąpiono, chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyny 

leżącej po stronie Zamawiającego. 

4. Kary umowne naliczone Wykonawcy ogółem nie mogą przekroczyć 20 %  wartości umowy 

brutto.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych.  

6. Kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od poniesienia szkody. Kary 

umowne stają się wymagalne w następnym dniu po ich naliczeniu.  

§ 7 
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 8  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej  gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.  

2. Warunki udzielonej gwarancji jakości nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne 

niż wynikające z Kodeksu Cywilnego.  

§ 9 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie.  

§ 10 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 

Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. 

 

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca:                                  

 


