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Numer sprawy: RG.271.PROG.6.2018 
 
 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) 
określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RG.271.PROG.6.2018, nazwa zadania: 
Dostawa sprzętu ratowniczego - defibrylatorów dla potrzeb jednostek OSP. 
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
 Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wyposażenia i urządzeń 
ratownictwa – defibrylatorów - niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa  dla potrzeb jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 
Ilość i rodzaj sprzętu: 
 
Defibrylator AED – spełniający wymagania wytycznych do organizacji ratownictwa 
medycznego w Krajowym Systemie ratowniczo – Gaśniczym, załącznik Nr 3 p. 3.3. 
trwałość min. 5 lat przydatności - ilość 2 szt. 
 
Minimalne wymagania techniczno - użytkowe dla zautomatyzowanych 
defibrylatorów (AED) w KSRG 
 
Wymagane minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne dla AED 
1. Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych 

i dla dzieci. 
2. Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne 

polecenia głosowe w języku polskim. 
3. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące: 
 a). O nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, 
 b). O wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia 
c). O prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o 

wykrytym ruchu pacjenta ) 
4. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu 

dziennym, gdy urządzenie jest w torbie i uchwycie ściennym), informujące o: 
 a. Gotowości urządzenia do pracy. 
 b. Technicznej sprawności urządzenia lub jej braku. 
5. Wyposażony w minimum dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk 

uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację oraz ewentualnie 
przyciski do obsługi parametrów technicznych urządzenia. 

6.Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: 



 a). Algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi 
Europejskiej Rady Resuscytacji. 

 b). Możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego 
urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC. 

 c). Możliwość rejestrowania takich danych jak : dokładny czas włączenia 
urządzenia, zalecenie wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, 
zapisanie minimum 30 min. Danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta 
pamięci). 

 d). Oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem 
Windows. 

 e). Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu 
codziennym. 

 f). Urządzenie posiada możliwość przeprowadzania testów obwodów elektrycznych 
inicjowanych przez użytkownika. 

 g). Posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. 
7. Wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla 

dorosłych i 1 komplet dla dzieci. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie 
dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. 

 Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona jest w kieszeń do przechowywania 
kompletów elektrod. 

8. Wyposażony w bateria(e) nieładowalna(e) – o okresie żywotności baterii min. 4 lata. 
Bateria ma zapewnić nie mniej niż 300 wyładowań max. energią. 

9. Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych 
pracy urządzenia: 

 a). Wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601 
 b). Stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55 
 c). Odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu - nie może 

odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana 
gotowość do pracy) – certyfikat zgodności z EN 50298 nie mniej niż IK08 

 d). Wyposażone w uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni 
(wnętrze kabiny) na czas transportu – certyfikat zgodności z PN EN 1789. 

Należy uwzględnić warunki przechowywania, transportu oraz pracy w jednostkach 
ochrony przeciwpożarowej(temperatura, wilgotność) 
Waga urządzenia: do 3,5 kg 
Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim 
Deklaracja zgodności CE 
 
Ramowe minimalne wymagania techniczne AED dla KSRG (wersja treningowa) 
Wymagane minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów 
treningowych 
1. Posiada pełną zgodność obsługi urządzenia z defibrylatorem terapeutycznym w 

zakresie prowadzenia resuscytacji 
2. Urządzenie nie jest równocześnie urządzeniem terapeutycznym 
3. Posiada sterowanie w systemie bezprzewodowym 
4. Posiada możliwość przeprogramowania algorytmów pracy w przypadku zmiany 

wytycznych dot. użycia AED 



5. Posiada zasilanie bateryjne nie wymagające podłączenia w trakcie pracy do sieci 
230V. 

 
wspólny Słownik Zamówień: 
33182100-0 Defibrylatory 
 
Termin wykonania zamówienia:  
Do dnia 10.05.2018 r. 
 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.   
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji 
zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyn. 
 
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od terminu składania ofert. 
 
Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury. 
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2018-04-27 do godz. 12:00 
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Roźwienicy 
Roźwienica  1 
37-565 Roźwienica 
Pokój Nr 2 
 
 Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 
22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl   
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip  
  oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: W 
przypadku podania przez oferenta adresu poczty elektronicznej  informacja o złożonych 
ofertach oraz o  wyniku postępowania  zostanie przesłana pocztą elektroniczną. 
 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 
stanowisko  inspektor  

mailto:ug_rozwienica@pro.onet.pl


imię i nazwisko Marian Gdula   
tel.   16 622 58 22 w. 33  
fax.    16 622 58 22    
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
 
  stanowisko inspektor  
imię i nazwisko Tomasz Kud 
tel. 16 622 58 22 w. 30  
fax. 16 622 58 22  
w terminach w godzinach pracy zamawiającego  
 
Załączniki: 
Formularz ofertowy 
Formularz cenowy  
Oświadczenie o spełnieniu warunków  
 
 
          / -- / 

____________________________ 
Wójt Gminy - inż. Tomasz Kotliński 

 
 


