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Zmodyfikowany załącznik nr 1 do Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/03/2013 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA PN.  
„DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ DEFIBRYLATORÓW AED I SZAFEK NA 

DEFIBRYLATORY DLA SCHRONISK GÓRSKICH PTTK OBJĘTYCH PROGRAMEM: 
„ZIELONE SCHRONISKA” W PAŚMIE BESKIDÓW-GORCÓW-PIENIN.” 

(zmiany z dnia 15.02.2013 r. naniesiono w kolorze niebieskim) 

 
Specyfikacja zadania pn: 

Dostawa wraz z instalacją defibrylatorów AED i szafek na defibrylatory dla schronisk 
górskich PTTK objętych programem: „Zielone Schroniska w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin”. 

 
 

I. Przedmiot i zakres zadania: 
 

Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć defibrylatory AED i szafki do 
przechowywania defibrylatorów oraz tabliczki informujące o umieszczeniu urządzenia 
wewnątrz budynku. Urządzenia należy dostarczyć do następujących obiektów: 

1. SCHRONISKO PTTK  NA MARKOWYCH SZCZAWINACH 
2. SCHRONISKO PTTK NA LESKOWCU 
3. SCHRONISKO PTTK NA HALI KRUPOWEJ 
4. BACÓWKA PTTK  NA MACIEJOWEJ 
5. SCHRONISKO PTTK  NA LUBONIU WIELKIM 
6. SCHRONISKO PTTK  NA STARYCH WIERCHACH 
7. SCHRONISKO PTTK NA TURBACZU 
8. SCHRONISKO PTTK  NA PRZEHYBIE 
9. SCHRONISKO PTTK NA  HALI ŁABOWSKIEJ 
10. BACÓWKA PTTK  NAD WIERCHOMLĄ 
11. SCHRONISKO PTTK NA JAWORZYNIE KRYNICKIEJ 
 

Wraz z dostarczeniem urządzeń Wykonawca winien je zamontować w miejscach 
wskazanych i uzgodnionych z Zamawiającym oraz administracją poszczególnych schronisk 
wewnątrz obiektów. Na zewnątrz obiektów, wykonawca winien jest zamontować tabliczki 
informujące o tym, że obiekt wyposażony jest w defibrylator AED oraz o miejscu jego 
umieszczenia. 

Po wykonaniu dostawy i zamontowaniu urządzeń dostawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi defibrylatora AED dla minimum dwóch 
pracowników z każdego ze schronisk. Lokal do przeprowadzenia szkolenia udostępni 
Zamawiający. Osoba szkoląca musi posiadać uprawnienia instruktora ratownictwa medycznego 
z min. 3 letnim stażem - min. uprawnienia określone w art. 8. pkt 2 w zw. z art. 10 w zw. z art. 
11 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. 
U. nr 191 poz. 1410 z późn. zm.). 
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II. Parametry urządzeń: 
 
Defibrylator: 

1. Umożliwiający wykonywanie bezpiecznej defibrylacji przez osoby nie mające uprawnień 
do prowadzenia medycznych działań ratowniczych. 

2. Umożliwiający wykonywanie bezpiecznej defibrylacji w obiekcie jak i w terenie. 
3. Defibrylator dwufazowy typu: półautomatyczny lub automatyczny. Urządzenie 

wielokrotnego użycia. Możliwość defibrylacji także dzieci. 
4. Komunikaty głosowe i podpowiedzi głosowe w języku polskim.  
5. Możliwość przechowywania AED z podłączonymi elektrodami. 
6. Zasilanie:  

a) Bateria nieładowalna, ważność min. 3-letnia, min. 60 wstrząsów.  
b) Zapewnienie 1 krotnej wymiany baterii po użyciu a w przypadku braku użycia po 

okresie 3 lat. 
7. Wskaźniki informujące o: 

- stanie urządzenia, 
- nie dotykaj pacjenta, analiza rytmu serca, 
- elektrody słabo przyklejone, 
- naciśnij migający przycisk wstrząsu. 

8. Elektrody:  
a) ważność min. 3-letnia, wraz z przewodem. 
b) zapewnienie 1 krotnej wymiany elektrod po użyciu a w przypadku braku użycia po 

okresie 3 lat. 
c) dodatkowo 1 para elektrod dla dzieci i zapewnienie jednokrotnej wymiany po użyciu 

a w przypadku braku użycia po okresie gwarancji producenta. 
9. Wizualny i dźwiękowy wskaźnik stanu urządzenia. 
10. Testy urządzenia i baterii głównej uruchomiane przez użytkownika lub automatycznie. 
11. Urządzenie informuje o konieczności podjęcia resuscytacji.  
12. Urządzenie informuje o liczbie wykonanych wstrząsów lub jest zapewniony odczyt ilości 

defibrylacji z zapisu. 
13. Pojemność pamięci:  

a) pamięć wewnętrzna lub zewnętrzna pozwalająca na 60 minutowy lub dłuższy zapis 
zdarzeń oraz min. 15 min. zapis parametrów EKG, 

b) możliwość zgrania zarejestrowanych danych na komputer PC i ich przegląd w 
dowolny sposób, 

c) oprogramowanie na PC do rejestracji i przeglądu danych w j. polskim. 
14. Możliwość i zapewnienie w okresie gwarancji wykonania aktualizacji aparatu w 

przypadku zmiany standardów resuscytacji i defibrylacji. 
15. Instrukcja obsługi.  
16. Karta szybkiej obsługi. 
17. Gwarancja na defibrylator: minimum 36 miesięcy. Zapewnienie ewentualnego serwisu 

okresowego i ewentualnego serwisu po użyciu przez okres gwarancji. 
18. Rok produkcji: 2013. 
19. Waga maksymalnie 3,2 kg ( z baterią i elektrodami). 
20. Szczelność: odporność na strumień wody min. IPX5 zgodnie z IEC60529; ochrona przed 

pyłem min. IP5X zgodnie z IEC60529. 
21. Torba na defibrylator z kieszenią na akcesoria z wyposażeniem: nożyczki, golarka, gaza, 

maseczka do wentylacji usta-usta). 
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22. Dodatkowo punktowana opcja: zintegrowany (nie występujący jako oddzielne 
urządzenie) doradca RKO (kontrola i podpowiedzi miejsca i głębokości ucisków oraz ich 
częstości w języku polskim). 

 
Szafka na defibrylator: 
 

Szafka wykonana z trwałego i wytrzymałego materiału, kolor czerwony lub biały z 
czerwoną grafiką lub napisem. O wymiarach:  
- wysokość: 400 – 600mm, 
- szerokość: 300 – 470mm, 
- głębokość: 150 – 200mm. 

Część frontowa w części odsłaniającej urządzenie wykonana z PLEXIGLASU. Zamykana 
na zamek umożliwiający zamknięcie z użyciem klucza i bez użycia klucza w sposób 
zapewniający pełne zamknięcie. Wyposażona w napis AED oraz w system „zbij szybkę” z 
kluczem do zamku osłoniętym małą szybką. 
 
 
Tabliczki informacyjne: 
 

Wraz z dostawą i instalacją defibrylatorów AED oraz szafek, wykonawca ma za zadanie 
wykonać oznakowanie miejsca zamontowania urządzenia w każdym schronisku. Oznakowanie 
to ma polegać na zamontowaniu tablic informacyjnych o wymiarach: długość: 20x35cm, 
wysokość: 15x25cm. Tablice mają być w kolorach czerwono – zielono – białym. Grafika na 
tablicach w sposób prosty i wyraźny ma informować o defibrylatorze i miejscu jego położenia, 
ma zawierać nazwę urządzenia, powiększony skrót AED oraz znaki kierujące osobę szukającą 
urządzenia. Tablice mają być fotoluminescencyjne natomiast te, przeznaczone do umieszczenia 
na zewnątrz obiektów mają posiadać filtr UV. Całkowita ilość tablic do dostarczenia i 
zamontowania w trakcie wykonywania zadania wynosi 55 sztuk. Rozmieszczenie tablic oraz ich 
liczba w danym schronisku ma być uzgodniona z Zamawiającym i administracją schronisk, 
jednakże należy przewidzieć przynajmniej po jednej tablicy:  

− 2 zewnętrznych przy każdym ze schronisk: przy wejściu głównym i w otoczeniu obiektu, 

− w jadalni, 

− na ciągach komunikacyjnych. 
 
 


