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Projekt „pt. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo”  

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Dostarczone wyposażenie i sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany najpóźniej 

w  2019 r), nieużywany, nieregenerowany, w pełni sprawny, kategorii I,  wolny od wad  

materiałowych i produkcyjnych, nie pochodzący z ekspozycji.   

2. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym ich 

eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot 

zamówienia do obiektu MCSM PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm. 

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim 

prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym 

deklaracje zgodności CE, które Wykonawca dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem.  

5. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla każdego urządzenia, 

warunków jego eksploatacji, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, 

świadectw bezpieczeństwa w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym zgodnie 

z  wymaganiami przepisów prawa. 

6. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w ilości 24 

miesięcy. 

7. Dostawa i montaż, uruchomienie i szkolenie odbędą się w MCSM PWSZ w Chełmie, 

ul.  Pocztowa 54, 22-100 Chełm. 

8. Zamawiający nie dopuszcza dostaw kurierskich lub pocztowych bez udziału Wykonawcy.  
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Minimalne wytyczne funkcjonalno-jakościowe dla przedmiotu zamówienia.ADANIE1                                                                                                                   

/Podpis Wykonawcy/ 

DEFIBRYLATOR MANUALNY Z FUNKCJĄ AED – 1 szt.   
 

Oferowany model/typ ………………………………………………………………………… 

Oferta stanowi „Pakiet”, oferent składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia 

 
 

YCJA 1 – DEFIBRYLATOR MANUALNY Z FUNKCJĄ AED – 1 szt.   
................................. dnia ...........................  
                  .................................. dnia ...........................  
                                                                                                                         ..…………………….………… 

                              /Podpis Wykonawcy/ 
                                                                                                     ..………………………… 

                             /Podpis Wykonawcy/ 

ZADANIE 11.  
 
                            /Podpis Wykonawcy/ 

                                                 
1 Należy podać czy oferowany przez Wykonawcę produkt spełnia wymaganą funkcjonalność/parametr. 

Lp. Opis wymagań 
Potwierdzenie 

spełniania 
TAK/NIE1 

1. Defibrylacja ręczna  

2. Kardiowersja  

3. EKG/Resp  

4. Rejestrator termiczny  

5. AED  

6. Energia 1-300 J  

7. Ekran: kolorowy LCD TFT 6.5 cala  

8. Zasilanie: sieciowe 230V i akumulatorowe na min. 90 minut pracy  

9. Pamięć wszystkich zdarzeń i trendów oraz wybranych krzywych dynamicznych  

10. 
Wyposażenie: łyżki dla dzieci i dorosłych, kabel EKG 3-żyłowy, 2 rolki 
papieru termicznego, żel, elektrody do AED 

 


