Załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.07.2018 r. w oparciu o art. 4 pkt.
8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
„Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Baruchowo w ramach
Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej”
Oferuję realizację zamówienia i dostawę asortymentu zgodnego z poniższymi informacjami:
Lp.

Opis

1

2

1

Defibrylator AED
zgodny z
wytycznymi KSRG

Dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia
3

Defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG z torbą transportową:
- półautomatyczny
- stopień ochrony IP55
- jeden typ elektrody SMART do zastosowania u dorosłych i dzieci (przy
zastosowaniu klucza pediatrycznego)
- najszybszy defibrylatory na rynku, impuls defibrylacyjny dostarczany w czasie
poniżej 8 sekund od przerwania RKO
- metronom i komunikaty głosowe
- możliwa praca w trybie szkoleniowym (z zastosowaniem elektrod szkoleniowych)
- 8 lat gwarancji
- żywotność baterii 4 lata od momentu instalacji lub 200 wyładowań
- okres trwałości elektrod 2 lata
Zawartość zestawu:
Torba PSP R1
Zestaw Szyn Kramera (w osobnej torbie)
Deska ortopedyczna: wyposażona w stabilizator głowy oraz cztery pasy z
metalowymi klamrami i zatrzaśnikami

2

Torba PSP
R-1
wg standardu
KSRG

W zestawie komplet czternastu szyn Kramera zapakowane w osobnej torbie:
1500 x 150 mm
1500 x 120 mm
800 x 120 mm
600 x 80 mm
1200 x 120 mm
800 x 100 mm
600 x 70 mm
1000 x 100 mm
700 x 100 mm
250 x 50 mm - 2 szt.
900 x 120 mm - 2 szt.
700 ×70 mm
W skład zestawu wchodzi również deska ortopedyczna, która ułatwi ewakuację
poszkodowanego. Dzięki stabilizacji głowy, jak i zestawie czterech mocujących
pasów, osoba poszkodowana może być bezpiecznie przetransportowana
wyznaczone miejsce.
Opis

Ilość

Torba PSP R1

1

Rurki ustno-gardłowe Guedela kompl. 7 szt.

1

Zestaw zawierający 3 rurki krtaniowe nr 3,4,5 + 1 strzykawka, zagryzak
lub Zestaw zawierający 3 maski krtaniowe rozmiar 3, 4, 5
Jednorazowy wskaźnik CO2 w powietrzu wydychanym

1
3

Ssak mechaniczny ręczny

1

Worek samorozprężalny dla dorosłych

1

Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 4

1

Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 5

1

Worek samorozprężalny dla dzieci z maską numer 3

1

Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 2

1

Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac S Dar

5

Reduktor tlenowy 0-25 l/min

1

Zestaw do tlenoterapii biernej (2 maski tlenowe duże + 1 mała)

1

Przewód tlenowy niezałamujący się o długości 10 m

1

Butla 2,7 l aluminiowa z zaworem DIN

1

Zestaw kołnierzy ortopedycznych (2 kołnierze dla dorosłych + 1 kołnierz
dla dzieci)
Torba transportowa na kołnierze

1
1

Opatrunek osobisty W (mały

1

Opatrunek osobisty W (duży)

1

Kompres gazowy, jałowy 9cm x 9cm

10

Gaza opatrunkowa jałowa 1m kw

5

Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m kw

5

Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m kw

5

Opaska dziana 5cm

4

Opaska dziana 10cm

8

Chusta trójkątna

4

Opaska elastyczna 10cm

3

Opaska elastyczna 12cm

3

Siatka opatrunkowa Codofiks nr2

1

Siatka opatrunkowa Codofiks nr3

1

Siatka opatrunkowa Codofiks nr6

3

Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m

2

Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm

1

Żel schładzający Water Jel 120ml

2

Opatrunek hydrożelowy BurnTec 25cm x 25cm na twarz

2

Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 20cm

2

Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10cm x 40cm

2

Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 40cm

3

Opatrunek wentylowy (zastawkowy)

2

Staza taktyczna typu CAT

2

Aparat do płukania oka

1

Nożyczki ratownicze

1

Okulary ochronne

2

Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 10ml

5

Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 250ml

2

Folia izotermiczna

5

Folia do przykrycia zwłok - ( 3 szt.)

1

Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała

2

Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem - (ok. 250ml.)

1

Rękawiczki ochronne Nitrylowe 10 szt

1

Worek na odpady medyczne, kolor czerwony (2 sztuki )

1

Gwarancja 2 lata

Zestaw ratowniczy PSP R1 winien być zgłoszony do Rejestru Wyrobów
Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
Pilarka STIHL MS 461 R ratownicza
Wysokowydajna pilarka łańcuchowa o dużej mocy do zastosowania podczas akcji
ratowniczych i przy zwalczaniu pożarów. Jednostka napędowa o niezwykłej mocy
już w środkowym zakresie obrotów. Specjalna piła łańcuchowa. Na potrzeby
długotrwałych zastosowań ostrza zębów tnących posiadają zbrojenie wykonane z
płytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarności.
3

Pilarka ratownicza

Dane techniczne:
Pojemność cylindra: 76,5 cm³
Moc wyjściowa kW/KM: 4,4/6
Maksymalna zalecana długość prowadnicy: 20 in
Maksymalna zalecana długość prowadnicy: 50 cm
Gwarancja 1 rok
Latarka kątowa z ładowarką

4

Latarka
akumulatorowa

Parametry produktu
- Technologia CREE® LED– 50,000 + godzin żywotności LED
- Technologia Dual Light (dwie diody świecące szerokim wąskim kątem)
- Moc min.: snop zwarty: 200/100/60 lumen, snop rozproszony: 200/100/20
lumen, - Dual Light min.: 200 lumen
- Zasięg min.: 267/199/145 metrów
- Kandele: 22.249/14.828/7.790
- 21 godziny ciągłej pracy w trybie Dual Light
- Ładownie: 6 godzin (wersja z ładowarką)
- Dożywotnia, ograniczona gwarancja
Latarka kątowa z certyfikatem ATEX

Wąż przedłużający 5 m – 2 sztuki
5

Zestaw węży
hydraulicznych o
długości min. 5 m

Wąż hydraulicznych o długości 5m zakończony pojedynczymi szybkozłączami.
Ochronniki pełnią funkcję uchwytu i chronią węże przed zagięciami.

Nóż ratowniczy 3w1 dla Strażaków.

DANE TECHNICZNE:
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Nóż do pasów
bezpieczeństwa

Długość całkowita: 21 cm;
Długość ostrza: 8,5 cm;
Szerokość ostrza: 2,5 cm;
Długość po złożeniu: 12,5 cm
Waga: 155 g;
Stal: 440;
Rękojeść: metal;
Blokada: liner - lock;
Nóż zapakowany do kartonowego pudełka.

Dodatkowe informacje: Nóż wyposażony w zbijak do szyb, ostrze do cięcia
pasów oraz klips który umożliwia noszenie noża przy pasku.

Zbijak do szyb SafetyPen (sprężynowy)
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Zbijak do szyb
hartowanych

SafetyPen został wykonany z najwyższej klasy materiałów. SafetyPen dzięki swojej
konstrukcji może rozbić hartowane szyby o grubości do 10 mm. Zbijak został
wyposażony także w niezawodny i praktyczny nóż do pasów bezpieczeństwa.
W zestawia znajduje się uchwyt montażowy do zabudowy pożarniczej.

Detektor Prądu Przemiennego

Detektor prądu przemiennego AC Hot Stick z bezpiecznej odległości ostrzega o
obecności odkrytych urządzeń znajdujących się pod wysokim napięciem
elektrycznym. AC Hot Stick z wyprzedzeniem ostrzega dźwiękiem i migającą lampką
o obecności wysokiego napięcia przemiennego, bez potrzeby dotykania
powierzchni. Sygnał dźwiękowy wydawany przez detektor oraz migający sygnał
wizualny (dioda LED) zwiększają swą częstotliwość wraz ze zbliżaniem się do źródła
napięcia.
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Detektor napięcia












wskazanie: sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku
rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika.
zakres częstotliwości: napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz
autotest: wbudowany 3 sekundowy test po włączeniu
izolacja: obudowa z PCV (należy unikać dotykania przewodów wysokiego
napięcia).
bezpieczeństwo: przyrząd wewnętrznie bezpieczny
baterie: 4xAA alkaliczne, NEDA 15A, Duracell MN 1500 lub podobne
żywotność baterii: praca ciągła: 300 godzin, typowy czas pracy 1 rok
kontrola baterii: wbudowana z ostrzeżeniem o wyczerpaniu baterii
odporność na wodę: obudowa bryzgoszczelna
zakres temperatur pracy: - 30 do +50°C

Przenośny maszt oświetleniowy z lampami (3 x 500W, 3,5m)
Podstawowe parametry:

Przenośny zestaw
oświetleniowy
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Przeznaczony jest do oświetlania akcji ratunkowej, miejsca wypadku, itp.
Maszt zapewnia kąt oświetlenia 360 stopni.
Istnieje możliwość ustawienia zespołu oświetleniowego w miejscu akcji tam gdzie
niemożliwy jest dojazd samochodem.
Wysokość masztu złożonego 1,2 m
Maksymalna wysokość masztu po rozłożeniu 3,5 m
Waga masztu: 4,1 kg
Do zespołu oświetleniowego dostarczany jest przewód zasilający długości 10 m.

Zestaw walizkowy do oznakowania miejsc wypadków
Zestaw znaków drogowych do zabezpieczenia miejsca wypadku dla Straży Pożarnej

Sprzęt do
oznakowania
terenu akcji
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Skład zestawu:
Walizka
Znak A34 z tabliczką WYPADEK – 2 szt.
Znak B33 (30) – 2 szt.
Znak C9 – 1 szt.
Znak C10 – 1 szt.
Taśma biało-czerwona – 2 x 100 mb
Zasobnik na taśmę – 1 szt.
Stojak do znaków i taśmy – 8 szt.
Lampa diodowa z bateriami – 4 kpl.
Pachołki wys. 500 mm – 4 szt.
Nakładki odblaskowe na pachołki – 4 szt.

Wymagania:
1)

Sprzęt ma być fabrycznie nowy oraz zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to,
że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych
do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2)

Za dostarczony sprzęt (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu
protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego.

3)

Oferowany sprzęt winien posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE.

4)

Oferowany sprzęt powinien posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia CNBOP
oraz atesty umożliwiające jego wykorzystanie zgodne z jego przeznaczeniem przez jednostki OSP.

5)

Oznakowanie sprzętu: na obudowie winna znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu,
nazwę producenta, oznakowanie CE - informacja ta winna być także wskazana w złożonej ofercie.

……………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………………
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
podpisywania oferty/

