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Formularz parametrów wymaganych 
 
DANE OGÓLNE 
NAZWA …................................................................................................................................. 
TYP/ MODEL.....................................NR KATALOGOWY............................. 
ROK PRODUKCJI.............................ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI..................... 
KRAJ PRODUKCJI..............................WYKONAWCA/PRODUCENT.................................... 
 

Przenośne urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych. 
 
Lp
. 

Parametr wymagany TAK/NIE
* 

Parametr oferowany* 

1 Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % 
dekompresja. 

  TAK  

2 Działanie urządzenia w pełni elektryczne.   TAK  

3 Głębokość i częstość kompresji zgodnie z 

wytycznymi ERC / Głębokość – od 5 do 6 cm / 

Częstość – od 100 do 120 uc./min. 

  TAK 
 

4 Ładowanie urządzenia bez otwierani / 

wyjmowania go z plecaka/ torby  wraz z  

widocznym wskaźnikiem   stanu naładowania  

baterii. 

    TAK 

 

5 Możliwość kompresji klatki piersiowej u 

„małych dorosłych pacjentów” z głębokością 

ucisku w granicach 4 – 5 cm 

     TAK 
 

6 Aktywna dekompresja – wspomaganie 

odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę - 

podciśnienie podczas ruchu zwrotnego 

przyśpiesza relaksację.  

/parametr niewymagany, lecz punktowany / 

Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. 

 TAK/NIE     

podać 

 

7 Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny / 

zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V / 

zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V. 

  TAK 
 

8 Czas ładowania akumulatora wewnętrznego 

max. 150 min. 
  TAK 

 

9 Czas ładowania akumulatora wewnętrznego 

poniżej 125 min. 

/ parametr niewymagany, lecz punktowany / 

TAK/NIE 

podać 
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Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. 

10 Możliwość automatycznego doładowywania 

akumulatora wewnętrznego w urządzeniu 

podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z 

zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 

12 V DC). 

  TAK 

 

11 Ładowarka wewnątrz urządzenia.     TAK  

12 Czas pracy urządzenia przy zasilaniu z 

akumulatora wewnętrznego:  min. 40 min. 
  TAK 

 

13 Możliwość wykonania defibrylacji bez 

konieczności zdejmowania urządzenia z 

pacjenta. 

  TAK 
 

14 Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i 

torbą /plecakiem < 12 kg. 
  TAK 

 

15 Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych 

z pamięci urządzenia o parametrach 

prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w 

czasie do komputera. 

 / parametr niewymagany, lecz punktowany 

/ Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. 

  

TAK/NIE 

podać 

 

16 Wyposażenie aparatu: torba lub plecak / deska 

pod plecy  / elementy bezpośredniego kontaktu 

z pacjentem przy masażu (min. 12 szt.) / 

akumulator. 

  TAK 

 

17 Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od 

daty podpisania protokołu od daty podpisania 

protokołu odbioru ambulansu, pierwszego 

uruchomienia i szkolenia personelu. 

  TAK 

 

18 Urządzenie fabrycznie nowe, nie 
demonstracyjne, rok produkcji 2019. 

    TAK  

 
 
..........................., dnia .............2018 r.                          ………….................................................... 
  miejscowość                                                  podpis, pieczątka osoby upoważnionej  
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr BPR/PN/02/2019 FORMULARZ CENOWY 

L
p. 

Nazwa 
 

j.m. Ilość 
Cena 

jednost 
netto 

Wartość 
NETTO 

(wyrażona 
w zł) 

VAT % 
( w zł) 

Wartość 
BRUTTO 

(wyrażona w 
zł) 

Producent/marka, 
model, typ itp. 

1. 
Przenośne urządzenie przeznaczone do 

mechanicznej kompresji klatki piersiowej 
dla dorosłych 

szt. 1     

  

 Razem    

 
 
..........................., dnia .............2019 r.                                  ………….................................................... 
  miejscowość                                                             podpis, pieczątka osoby upoważnionej   


