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Nowy Sącz, dnia 15.02.2013 r. 
 
Nr sprawy: MRPO/Beskidy/03/2013 

 

Otrzymują: 
wg. rozdzielnika 

 
  

Dotyczy:  Przetargu jednostopniowego pn. „Dostawa wraz z instalacją defibrylatorów AED i szafek 

na defibrylatory dla schronisk górskich PTTK objętych programem: „Zielone Schroniska” 

w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin.” 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

I. Na podst. § 10 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K . 
"KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 14.06.2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 
14 czerwca 2010 r., zwanego dalej „Regulaminem” zamawiający Schroniska i Hotele 
P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o., Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Warunków zamówienia: 
 

1. Pytanie nr 1 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z elektrodami o ważności 24 miesięcy z 
jednoczesnym zapewnieniem jednokrotnej lub dwukrotnej wymiany elektrod po 
okresie przydatności do użycia lub po użyciu? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Nie.  
 

2. Pytanie nr 2 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z odpornością na strumień wody IP54 i kurz/pył 
IP54 zgodnie z IEC60529? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Nie. 
 

3. Pytanie nr 3 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego wbudowany doradca RKO nie 

monitoruje głębokości  i miejsca ucisków, natomiast posiada nowoczesny, przyjazny 

system doradczy, który przeprowadza użytkownika przez pełen cykl RKO, jeśli jest on 

wymagany (RKO jest wspierana przez podpowiedzi:„resuscytacja krążeniowo-

oddechowa”, „dwie minuty”, “szybko uciskaj klatkę piersiową pacjenta”; wbudowany 

metronom prowadzi ratownika dając dźwięk "BEEP" dla prawidłowego czasu i 

częstotliwości ucisku, a po każdym cyklu kompresji urządzenia informuje ratownika 

podpowiedzią: “Podaj dwa oddechy”)? 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Nie. 

 
4. Pytanie nr 4 Wykonawcy: 

W związku z ogłoszeniem przez Państwo postępowania przetargowego na DOSTAWĘ 
WRAZ Z INSTALACJĄ DEFIBRYLATORÓW AED I SZAFEK NA DEFIBRYLATORY DLA 
SCHRONISK GÓRSKICH PTTK OBJĘTYCH PROGRAMEM: „ZIELONE SCHRONISKA” W 
PAŚMIE BESKIDÓW-GORCÓW-PIENIN (MRPO/Beskidy/03/2012), zwracamy się z 
prośbą o dopuszczenie defibrylatora (…), renomowanego producenta, lidera na rynku 
defibrylatorów AED, firmę (…). Parametry defibrylatora (…) : 
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. 
4. Komunikaty głosowe i podpowiedzi głosowe w języku polskim. 
5. Możliwość przechowywania AED z podłączonymi elektrodami. 
6. Zasilanie: 
a) Bateria nieładowalna, ważność 2-lata, min. 30 wstrząsów. 
b) Zapewnienie 1 krotnej wymiany baterii po użyciu a w przypadku braku użycia po 

okresie 2 lat. 
7. Wskaźniki informujące o: 

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

8. Elektrody: 
a) ważność 2,5-letnia, wraz z przewodem. 
b) zapewnienie 1 krotnej wymiany elektrod po użyciu a w przypadku braku 

użycia po okresie 2,5 lat. 
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 20 minutowy zapis 
zdarzeń (200 czynności ze znacznikami czasowymi) oraz  20 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. 
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17. Gwarancja na defibrylator: 96 miesięcy. Zapewnienie ewentualnego serwisu 

okresowego i ewentualnego serwisu po użyciu przez okres gwarancji. 
18. Rok produkcji: 2013. 
19. Waga maksymalnie 2,0 kg ( z baterią i elektrodami). 
20. Szczelność: odporność przed wnikaniem wody IPX4 zgodnie z IEC60529 
21. Torba na defibrylator z kieszenią na akcesoria z wyposażeniem: nożyczki, golarka, 

gaza, maseczka do wentylacji usta-usta). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuści do  oceny oferty zawierające produkty zgodne z 
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Warunkach zamówienia i ich 
wyjaśnieniach. 
 

5. Pytanie nr 5 Wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy, które są sformułowane jasno, jednoznacznie i 
wyczerpująco. 
 

6. Pytanie nr 6 Wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający posługuje się pojęciem „bateria nieładowalna” a nie „jedna bateria 
nieładowalna”. W kwestii rozumienia słowa „bateria” Zamawiający wyjaśnia, że 
rozumie je zgodnie z definicją Słownika języka polskiego jako:     
1. «źródło prądu elektrycznego używane np. w latarkach» 
2. «zespół takich źródeł połączonych w jeden układ w celu zwiększenia mocy» 
3. «zespół identycznych lub podobnych aparatów albo urządzeń połączonych ze sobą 
ze względów technologicznych w jeden układ». 
 

7. Pytanie nr 7 Wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Odpowiedź tak jak na pytanie nr 1. 
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8. Pytanie nr 8 Wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wprowadza wymóg możliwości defibrylacji także dzieci. 
 

 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wprowadza wymóg możliwości defibrylacji także dzieci. 
 

9. Pytanie nr 9 Wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wymaga dostarczenia 1 pary elektrod dla dzieci i ich jednokrotnej 
wymiany po użyciu a w przypadku braku użycia po okresie gwarancji producenta. 
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10. Pytanie nr 10 Wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 
 

11. Pytanie nr 11 Wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Pkt 22 jest sformułowany jednoznacznie i wyczerpująco, gdyż zawarta w nim 
dodatkowo punktowana opcja stanowi kryterium oceny ofert (waga 20%) i polaga na 
zaoferowaniu urządzenia posiadającego zintegrowanego (nie występujący jako 
oddzielne urządzenie) doradcę RKO (kontrola i podpowiedzi miejsca i głębokości 
ucisków oraz ich częstości w języku polskim). 

 
12. Pytanie nr 12 Wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
W rozumieniu Zamawiającego na potrzeby przedmiotowego postępowania instruktor 
ratownictwa medycznego, który będzie osobą szkolącą w trakcie realizacji 
zamówienia to ratownik medyczny z min. 3 letnim stażem – posiadający uprawnienia 
określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. nr 191 poz. 1410 z późn. zm.), który może organizować i 
prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 
medycznych czynności ratunkowych. 
 

II. Na podst. § 10 ust. 4 Regulaminu Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do 
Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/03/2013. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do 
Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/03/2013 stanowi załącznik do niniejszego 
pisma. 

Prezes Zarząd Spółki 

Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” 

(-) Jerzy Kalarus 
.................................................................. 

(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIALANIA 
W IMIENIU ZAMAWIJĄCEGO) 
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Załączniki: 

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do Warunków zamówienia MRPO/ Beskidy/03/2013. 
 
 
Otrzymują: 
1. strona internetowa: www.schroniska-pttk.com.pl  , 
2. Wykonawcy, którzy pobrali Warunki zamówienia, 
3. aa. 


