
Załącznik  nr 3 

do zapytania ofertowego 

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego 

WARUNKI GWARANCJI 

L.P..P. WYMAGANIA WARUNKI OFEROWANE 

1. 

Wymagany czas gwarancji obejmujący cały sprzęt wraz z 
oprogramowaniem   min.  24 miesiące w której 

Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z 
częściami zamiennymi.  

Bieg okresu gwarancji  rozpoczyna się od dnia 

przekazania zakresu umownego Użytkownikowi 

 

2. 

Co najmniej jeden przegląd aparatu w każdym roku 

obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu 

aparatu. 
Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec 

każdego roku pracy aparatu 

 

3. 
Jeden bezpłatny przegląd pogwarancyjny wraz z 

konserwacją w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od 

zakończenia gwarancji, przez autoryzowany serwis  

 

4. Czas przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu 

przez serwis max 48 h od momentu zgłoszenia 

 

5. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w  
dniach od daty zgłoszenia (maksym. 7 dni robocze) 

 

6. 
W przypadku przekroczenia terminu naprawy w ciągu 7 

dni roboczych, Wykonawca zagwarantuje na czas 
naprawy aparat zastępczy w terminie 48 godzin. 

 

7. 
Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany 

urządzenia na nowe - maksymalnie 3 naprawy w ciągu 
jednego roku  

 

8. 
 

Lokalizacja punktu serwisowego 
 

 

9. 
W tracie okresu gwarancji wszystkie obowiązkowe 
przeglądy bezpłatne (łącznie z dojazdem i wszystkimi 

kosztami wraz z częściami zamiennymi) 

 

 
SERWIS POGWARANCYJNY 

 

  1. Okres zagwarantowania dostępności części 
zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 8 lat 

 

Uwaga:  

nie spełnienie wymaganych warunków dotyczących gwarancji podanych w powyższej tabeli 
powoduje odrzucenie oferty.  

Do zakupionego sprzętu dołączona zostanie karta gwarancyjna wskazująca jako adresata gwarancji 
Szpital Powiatowy w Myszkowie, który będzie zgłaszał wszystkie usterki i awarie bezpośrednio do 

Wykonawcy. 

          

                                                                   ........................................................................ 
                                        (data i podpis upełnomocnionego  

                    przedstawiciela Wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić 

Załącznik  nr 4 



do zapytania ofertowego 

 

ZADANIE NR 1 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI 

PIERSIOWEJ (2 SZT.) 

 

Oferowany model :   _____________________________________________ 

Producent :   _____________________________________________ 

Kraj pochodzenia :  _____________________________________________ 

Rok produkcji :       2018 

LP. 
  Wymagane parametry i funkcje 

(wartości minimalne wymagane) 

 Parametr 

wymagany 

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            

Tak 

 

 

 

4. 

Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych  i dużych dzieci 

oraz dorosłych pacjentów” z głębokością ucisku w granicach 4 

– 5 cm 

 

Tak   

5. 

Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki 

piersiowej przez ssawkę (np. podciśnienie podczas ruchu 

zwrotnego przyśpiesza relaksację ) 

Tak 

 

6. 

Źródło zasilania:  

- akumulator wewnętrzny                          

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

- zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 240 V       

 

Tak 

Tak  

 Tak  

 

 

  

7. Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. Tak    

8. 

Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora 

wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie 

RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) 

Tak 

  

9. Ładowarka wewnątrz urządzenia Tak   

10. 

Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w 

trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora 

wewnętrznego:  min. 40 min.           

Tak 

 

  

11. 
Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności 

zdejmowania urządzenia z pacjenta 
Tak 

 

12. 
Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem 

< 13 kg 
Tak 

 

13. 

Wyposażenie aparatu: 

 deska pod plecy 

 podkładka stabilizująca pod głowę 

 pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia 

 jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentami 

przy masażu (min. 2 szt.) 

 akumulator  

 ładowarka do akumulatorów 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

Tak 

 

14. Urządzenie spełniające normy „Crash-Test” Tak  



15. 
System wentylacyjny urządzenia zapobiegający przegrzaniu 

podczas pracy w wysokich temperaturach 
Tak 

 

16. System łagodnego startu Tak  

17. 
Skuteczność urządzenia potwierdzona badaniami 

klinicznymi 
Tak 

 

18. 
Opakowanie urządzenia – sztywne, odporne na uszkodzenia 

mechaniczne 
Tak 

 

 Inne   

19. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) Tak  

20. Deklaracja zgodności lub certyfikat CE    Tak  

21. 
Gwarancja 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo 

odbiorczego przez obie strony 
Tak 

 

22. 
Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy 

max. 48 godz. 
Tak 

 

23. 

Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. 

W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element 

zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem 

zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy 

okresu gwarancyjnego) 

Tak 

 

24. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także 

przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty 
Tak 

  

25. 
Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min. 8 

lat od daty sprzedaży 
Tak 

  

 

Waga urządzenia: 

- w opakowaniu: ………………………………………………  
- bez opakowania: …………………………………………… 

 
Czas przygotowania urządzenia do pracy: …………………………… 

 

 
 

 
 

.......................................................... 

                                        (data i podpis upełnomocnionego  
                    przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 


