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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu do CSM  według poniższego podziału: 
 

Zadanie 1. Zestaw PEG (zgłębnik gastryczny) 

1 Zestaw PEG (zgłębnik gastryczny) – 3 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności  

1.  Zestaw PEG w skład, którego wchodzi co najmniej: 

 Przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości ok. 40 cm, z nadrukowanym 
rozmiarem,  

 Silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, 
które zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety, 
specjalny kształt płytki oraz jej budowa zapewnia komfort podczas użytkowania i 
ułatwia pielęgnację skóry wokół przetoki. 

 Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika 

 Łącznik do żywienia ENfit (CH10, CH14, CH18) z zamknięciem umożliwiający 
połączenie z odpowiednim zestawem żywieniowym lub strzykawką do żywienia. 

 Zacisk do regulacji przepływu diety. 

 Silikonowa wewnętrzna płytka mocująca i zapobiegająca wysuwaniu się zgłębnika 
z żołądka 

 

 

Zadanie 2. Zgłębnik PUR z łączeniem typu ENFiT 

1 Zgłębnik PUR z łączeniem typu ENFiT – 10 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności  

1.  Zgłębnik z łącznikiem typu ENFit przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub 
dojelitowego. 

2.  Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu. 

3.  Posiada podziałkę umożliwiającą określenie długości wprowadzonego zgłębnika. 

4.  Zgłębnik łączy się z opakowaniem diety poprzez zestawy kompatybilne z Fresenius 
Kabi. 

5.  Posiada prowadnicę ułatwiającą założenie zgłębnika 
 

6.  Wyposażony w otwór centralny oraz boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania 
(końcówka zgłębnika). 
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7.  Posiada linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiające położenie zgłębnika 

8.  Posiada na końcu bliższym zgłębnika, łącznik typu ENFit umożliwiający połączenie z 
zestawem do żywienia ENFit lub strzykawką ENFit 

9.    Wymagane rozmiary (średnica/długość) 
- Ch 6/60 cm – 3 szt. 

- Ch 8/110 cm – 2 szt. 

- Ch 10/110 cm -2 szt. 

- Ch 10/130 cm – 3 szt. 

 
 
Zadanie 3. Zestaw do pomp do podaży diet dojelitowych 
1 Zestaw do pomp do podaży diet dojelitowych – 100 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności  

1.  Zestaw do pomp do podaży diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu EasyBag 
lub butelek 

2.  Kompatybilny z pompą Amika Fresenius Kabi 

3.  Posiadający komorę kroplową, zamykany kranik do podawania leków 

4.  Posiadający łącznik do zgłębników typu EN-lock/ENfit 

5.  Ilość wymaganych zestawów 100 szt. 

 
 
 
Zadanie 4. Kombinezon symulujący starzenie się 
1 Kombinezon symulujący starzenie się – 2 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności  

1.  Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, rok produkcji nie później niż 2020 

2.  Kombinezon składający się ze skafandra oraz  elementów zakładanych na głowę, 
tułów, ręce i nogi ćwiczącego  

3.  Pozwala zapoznać się z głównymi wrażeniami i ograniczeniami osób starzejących się 
w zakresie:  
- widzenia – poprzez gogle 
- słyszenia – poprzez słuchawki 
- chwytania- rękawiczki 
- poruszania się- obciążniki 

4.  Kula inwalidzka w zestawie 

5.  Torba transportowa 

6.  Warunki gwarancji: 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do dostawy kombinezonu wraz z dodatkowymi 
elementami 
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8.  Okres gwarancji – 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
potwierdzającego dostawę przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

9.  Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr 
tel. i fax) 

10.  W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty 
transportu ponosi firma serwisująca 

11.  Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin 
w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

12.  Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu 
zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

13.  Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia 
awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

14.  Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą 
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


