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Sanok, 25 kwietnia 2022 r. 

 

ZAKUP I DOSTAWA POMPY INFUZYJNEJ - STRZYKAWKOWEJ 

 

Zamawiający Fundacja SOS – na ratunek, informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy 

na zakup i dostawę pompy infuzyjnej - strzykawkowej zostało złożone pytanie w dniu 22 kwietnia 

2022 r. 

W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie konkurencyjności  pompę strzykawkową 

o następujących parametrach: 

Zaawansowana strzykawkowa pompa infuzyjna , łatwa i intuicyjna w użytkowaniu. 

Pompa infuzyjna przeznaczona  do podawania pacjentom dorosłym, dzieciom i noworodkom w 

przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory 

koloidalne, żywienie pozajelitowe), leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki 

znieczulające), krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, przy wykorzystaniu 

zatwierdzonych klinicznie dróg podawania. 

Wymiary (w/s/d) / masa 135 × 345 × 170 mm / Około 2,1 kg 

Niebieskim czytelny monochromatyczny wyświetlaczem LCD o wymiarach 70mm x 35 mm (+/- 

5%) z funkcją automatycznego dostosowywania wielkości  liter i cyfr w stosunku do ilości 

wyświetlanych informacji. Menu w języku polskim. 

Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system 

obsługiwany całkowicie manualnie. 

Zabezpieczenie pompy przed nieautoryzowaną zmianą parametrów. 

Programowana szybkość dawkowania w celu zmniejszenia ryzyka błędów przy obliczaniu dawki. 

Szeroki zakres przepływu 0,1–1200 ml/h i dokładność ±3%. 

Możliwość dostosowania do wszystkich protokołów podawania. 



 

Projekt SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych 
akcji ratunkowychrealizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej 

St
ro

n
a2

 

Objętości strzykawek :5, 10, 20, 30/35, 50/60 cm3 

Tryby wlewu • tryb w ml/h:• Tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, 

µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, 

mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, 

mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, 

mEq/h, mEq/kg/min,mEq/kg/h. 

• Ustawienie rozcieńczenia: -- jedn. / ml lub -- jedn. / -- ml.Z dawką nasycającą lub bez. 

• Objętość lub dawka / jednostka czasu: 0,1–99,9 ml; 00 h 01 –96 h 00.• Limit objętości: 0,1–999 

ml. 

Bolus• Bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1200 ml/h (przyrost o 50 ml/h).• Bolus programowany 

(dawka lub objętość / czas): 0,1–99,9 ml 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. 

Wlew końcowy (V/T i VL) KVO: szybkość regulowana w zakresie 0,1–5 ml/h, wlew ciągły lub 

zatrzymanie podawania. 

Zapisywanie zdarzeń w dzienniku danych 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie  

rzeczywistym. Historia w formie graficznej :Objętość/dawka wlewu, ciśnienie, szybkość przepływu. 

Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. 

Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy 

uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. 

Tryb nocny W trybie nocnym zmniejszeniu ulega jasność ekranu i zielonych lampek. Opcjonalnie 

można wyłączyć dźwięk naciskania klawiszy. Tryb nocny można zaprogramować manualnie lub 

automatycznie w różnych ramach czasowych. 

 Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki  IP 22 

Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego przy infuzji 5 ml/h  11 godz. 

Posiada bibliotekę leków  do 150 leków w 19 profilach  wraz z protokołami infuzji (domyślne 

przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) 

Przegląd pompy co 36 miesięcy , gwarancja 36 miesięcy. 

 



 

Projekt SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych 
akcji ratunkowychrealizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej 

St
ro

n
a3

 

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego produktu, o ile spełnia warunki opisane w 

załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

 


