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WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówienia publicznego o wartości nicprzckraczająccj równowartości 30.000 euro

Dotyczy: Zakup defibrylatora i torby ratowniczej dlajednostek OSP z terenu gminy Lipnik

Zamawiający przedstawia p0l11Zej treść zapytań, które wpłynęły w przedmiotowym
postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia ofert częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością defibrylacji osób
dorosłych oraz dzieci z wykorzystaniem wbudowanego trybu pediatrycznego, bez
konieczności stosowania osobnych elektrod pediatrycznych, a tym samym nie będzie
wymagał dostarczenia osobnych elektrod pediatrycznych od Wykonawców oferujących ww.
rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Defibrylator powinien być wyposażony w
minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i I komplet
dla dzieci. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający
miejsce prawidłowego ich naklejenia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w 2 szt. baterii, główna
i zapasową, o okresie przydatności 5 lat, zapewniające w sumie 400 wyładowm\ maksymalną
energia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w 2 szt. baterii, główna i
zapasową, o okresie przydatności 5 lat, zapewniające w sumie 400 wyładowań maksymalną
energIa

Pytanie nr 4 (dot. defibrylatora)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie spełniające normę EN1789:2003,
odporne na upadek z 1 metra na każdą krawędź, narożnik i powierzchnie, bez odłączenia się
akumulatora ani żadnego elementu urządzenia?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania defibrylatora: Odporność na
uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu - nie może odłączyć się akumulator ani
żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy) - certyfikat
zgodności z EN 50298 nie mniej niż IK08.

Pytanie nr 5

Zamawiający, zgodnie z wytycznymi KG PSP z lipca 20 13r., wymaga dostarczenia wraz z
defibrylatorem AED uchwytu spełniającego normę EN 1789. Czy Zamawiający dopuści do
postępowania defibrylator AED spelniający normę EN 1789 z dedykowanym uchwytem
ściennym do środków transportu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego defibrylatora.

Zamawiający wymaga, aby defibrylator wyposażony był w uchwyt umożliwiający
przymocowanie do pionowej powierzchni (wnętrze kabiny) na czas transportu - certyfikat
zgodności z PN EN 1789 - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa
Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym z lipca 2013 roku
zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. (załącznik nr 3
do zapytania ofertowego).

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał pisemną autoryzację producenta
w zakresie dystrybucji i serwisowania oferowanych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał pisemną autoryzację producenta
w zakresie dystrybucji i serwisowania oferowanych urządzeń.
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