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CZĘŚĆ XII 

Przedmiot: Zestaw reanimacyjny z wyposażeniem - 1 szt. i defibrylatorem  1 szt.  

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok…………… 

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp

. 
Parametry techniczne 

Wymagania 

graniczne  

Odpowiedź 

Wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 

(podać oferowane 

zakresy parametrów  

lub opisać funkcje 

aparatu)  

1.  

Zestaw reanimacyjny  przeznaczony do prowadzenia resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej w terenie (poza ambulansem) i 

umożliwia wykonywanie w tych warunkach wszystkich procedur 

ratowniczych. 

Tak – podać 

nazwę 

handlową 

,model oraz 

producenta     

2.  

Zestaw umieszczony w usztywnionej torbie o pięciu niezależnych 

przegrodach. 

Materiał – CORDURA lub  równoważnie 

Cechy materiału – materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i 

odporny na otarcia.  

Wykonany z poliamidu z odporną powłoką poliuretanową i 

apreturą teflonu. 

Uchwyty do transportu w ręku i na ramieniu 

Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie 

TAK  

    

3.  Skład zestawu reanimacyjnego: 

4.  

Prowadzenie  oddechu  kontrolowanego  lub  wspomaganego  

oraz  tlenoterapii. 

Butla tlenowa 2l; 

Reduktor  z  szybkozłączem   typu AGA O2 ze skokową regulacją 

przepływu od 0-25 l/min ze  złączką  tlenową – wersja DIN  ¾’ 

standard  polski lub równoważnie 

Worek samo rozpręża lny silikonowy – umożliwiający wentylację 

bierną i czynną  100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 

2500 ml, przewodem tlenowym niezałamującym długości 10 m; 

Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla 

dorosłych; 

Filtry antybakteryjne -5szt; 

Ssak ręczny  z  pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych 

TAK  

    

5.  

Zestaw do intubacji: 

Laryngoskop McIntosch z łyżkami Nr 1, 2, 3 lub równoważnie 

Rurki ustno gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów) lub 

równoważnie 

Kleszcze Magilla  lub równoważnie 

Rurki intubacyjne (6,7,8,10) * opcjonalnie – kombituba lub 

maska krtaniowa 

Latarka diagnostyczna 

Kompres gazowy 5 x 5 cm 

TAK  

    

6.  
Ampularium: 

Do samodzielnego wyposażenia. 

W ampularium naszyte białe taśmy do opisu leków. 

TAK  

    

7.  

Zestaw do iniekcji: 

Strzykawki (2,5,10,20 ml) po 2szt. 

Igły jednorazowe (1.2, 0.7) po 5 szt. 

Venflony (0.8,  1.0, 1.2, 1.4,) po 2szt. 

Przyrząd do przetaczania płynów. 

Staza zaciskowa 

Sól fizjologiczna 0,9% 500 ml 

Plastry poiniekcyjne 

TAK  
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8.  

Zestaw uzupełniający: 

Płyn do dezynfekcji 250 ml 

Rękawiczki ambulatoryjne 

Nożyczki ratownicze 

Nóż do cięcia pasów i zbijania szyb 

TAK  

    

9.  Defibrylator 

Tak – podać 

nazwę 

handlową, 

model oraz 

producenta     

10.  Półautomatyczny tryb pracy TAK      

11.  
Dwufazowa obcięta z kompensacją napięcia i czasu dopasowana 

do aktualnej impedancji poszkodowanego 
TAK  

    

12.  Protokół energetyczny od 150 do 360J TAK      

13.  
Dokładność energii wyjściowej : 

- +/- 10% przy impedancji 50 Ohm 

- +/- 15% przy impedancji 20 – 100 Ohm  

TAK, podać  

    

14.  

System podpowiedzi ratującemu, zarówno w formie graficznej, 

jak i słowami (język polski) , jak prawidłowo założyć elektrody 

pacjentowi i prowadzić proces defibrylacji i CPR 

TAK  

    

15.  
Czas ładowania do wstrząsu 

- dla 200 J do 9 s 

- dla 360 J do 15 s 

TAK  

    

16.  Masa z baterią i elektrodami max. 2,5 kg TAK, podać     

17.  

Zapas energii (pojemność) w pełni naładowanego defibrylatora: 

Normalnie: Trzydzieści (30) pełnych wyładowań lub 210 minut 

pracy najmniej: Dwadzieścia (20) pełnych wyładowań lub 140 

minut pracy 

TAK  

    

18.  System wykrywania ruchu podczas analizy EKG TAK      

19.  

Elementy sterujące : 

- zatrzask pokrywy/przycisk ON/OFF włącza i wyłącza zasilanie 

aparatu 

- przycisk wyładowania powodujący wstrząs 

TAK  

    

20.  Pamięć EKG : min. 20  EKG ostatniego pacjenta oraz skrócony 

zapis danych poprzedniego pacjenta 
TAK, podać  

    

21.  Pamięć min. 200 zdarzeń (czynności) ze znacznikami czasowymi TAK, podać      

19.  Bezprzewodowe przesyłanie zdarzeń do komputera PC TAK      

20.  2 komplety elektrod TAK      

21.  

Torba 

Apteczka AED: 

- maseczka do sztucznego oddychania 

- nożyczki 

- rękawiczki jednorazowe 

- golarka 

TAK  

    

 Pozostałe  

22. 
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

23. Paszport techniczny urządzenia  TAK      

24. Certyfikat CE TAK      

25. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) i pełne 

oprogramowanie na płycie CD (jeśli dotyczy) 
TAK  

    

26. Szkolenie personelu obsługi oraz personelu technicznego, w 

terminie wyznaczonym przez użytkownika (w cenie dostawy)  
TAK  

    

27. Okres gwarancji  TAK, podać      

28. Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z 

możliwością mobilnego serwisowania  
TAK, podać  

    

29. Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte zgłoszenie – 

podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h 
TAK  
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1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

…………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 

  
 

 

     

     

     

     

 


