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Przemyśl, 12.10.2021r. 

ZP.271.13.2021 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

Dotyczy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż defibrylatorów AED 
w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczniejszy Przemyśl”. 
 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 
zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz 
o udzielanych wyjaśnieniach. 
 
Treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: 

Pytanie nr 1 
Dotyczy: Język komunikatów głosowych. 
Czy zamawiający dopuści urządzenie defibrylator AED z komunikatami głosowymi w języku polskim 
i angielskim następujące po sobie?  
Uzasadnienie: 
W sytuacji zagrożenia życia, osoba postronna chcąca użyć AED, działając w dużym stresie może mieć 
problem z odnalezieniem przełącznika języka na interfejsie urządzenia. Natomiast postępujące po sobie 
komunikaty w różnych językach będą zawsze odtworzone w odpowiednim momencie. Ponadto według 
naszej wiedzy, takie konkretne rozwiązanie wskazuj tylko na jednego producenta defibrylatorów, zatem 
wymóg ten stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza urządzenie defibrylatora AED z komunikatami głosowymi w języku polski 
i angielskim następujące po sobie. Defibrylator musi posiadać także komunikat głosowy w języku 
ukraińskim. 

Pytanie nr 2 
Dotyczy: Wymagań dodatkowych dla urządzeń AED montowanych na ścianie budynku ( na zewnątrz/ 
wewnątrz budynku)  
szafka zewnętrzna kapsuła powinna mieć formę okrągłą w preferowanym kolorze brązowym, a front 
z przeźroczystego poliwęglanu (zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego konserwatora Zabytków). 
Czy Zamawiający i konserwator zabytków dopuści szafkę zewnętrzną prostokątną w kolorze zielonym 
z frontem z przeźroczystego poliwęglanu? 
uzasadnienie: 
Szafki okrągłe wskazane w wymogach nie spełniają wymogu SWZ nie posiadają systemu grzania 
i chłodzenia 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza szafkę zewnętrzną prostokątną w kolorze zielonym z frontem 
z przeźroczystego poliwęglanu, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pozytywnego stanowiska 
na zmianę kształtu i koloru szafek od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Pytanie nr 3 
Dotyczy Tablica informacyjna w kolorze grafitowo-białym zaś oznakowanie kierunkowe (strzałki) 
w kolorze brązowo-białym (zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). 
Czy Zamawiający oraz konserwator zabytków dopuści tablice informacyjne w kolorze biało zielonym, 
oraz tablice kierunkowe w kolorze biało zielono czerwonym? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza tablice informacyjne w kolorze biało - zielonym oraz tablice kierunkowe 
w kolorze biało – zielono – czerwonym, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pozytywnego 
stanowiska na zmianę kolorów od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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Pytanie nr 4 
Dotyczy: Wymagania w zakresie oznakowania urządzeń 
Tablica informacyjna z płyty kompozytowej wykonanej z dwóch warstw aluminium, połączonych 
rdzeniem z polietylenu o niskiej gęstości o grubości minimum 3 mm. 
Czy Zamawiający oraz konserwator zabytków dopuści tablicę informacyjną wykonaną z PVC/PWC 
o grubości 2 mm?  
tablice z PVC są odporne na warunki atmosferyczne 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza tablicy informacyjnej wykonanej z PVC/PWC grub. 2mm. 

Pytanie nr 5 
Dotyczy: Instalacja defibrylatorów 
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji prac projektowych oraz robót budowlano montażowych 
w związku z potrzebą pozyskania planów? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje terminy realizacji prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych. 

Pytanie nr 6 
Dotyczy: Instalacja defibrylatorów 
Czy Zamawiający ustali z Wykonawcą plan wykonawczy w ciągu 7 dni? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający na bieżąco będzie ustalał plan wykonawczy. 

Pytanie nr 7 
Dotyczy: Instalacja defibrylatorów 
Czy Zamawiający może podać szczegóły w sprawie wykonania przyłącza koniecznego do 
funkcjonowania defibrylatorów zewnętrznych wolnostojących takich jak: podłoże, na którym będzie 
ustawiony totem z urządzeniem, odległość od źródła energii elektrycznej, konieczność wykorzystania 
maszyn budowlanych? Informacje te są niezbędne do prawidłowej kalkulacji oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający planuje zamontować jeden defibrylator jako wolnostojący na postumencie przy ścianie 
elewacyjnej Zamku Kazimierzowskiego w odległości około 50 cm od ściany. Instalacja elektryczna 
znajduje się wewnątrz budynku Zamku. Zakres robót ziemnych wyklucza użycia maszyn budowlanych. 

Pytanie nr 8 
Dotyczy: Instalacja defibrylatorów 
Czy prace związane z ustawieniem postumentu oraz doprowadzeniem zasilania od źródła prądu będą 
wymagały uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie innych prac budowlanych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ustawienie postumentu będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę ze względu na 
indywidualny wpis obiektu Zamku do rejestru zabytków. 

Pytanie nr 9 
Dotyczy: Instalacja defibrylatorów 
Czy Zamawiający zapewnia niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne zezwalające na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie innych prac budowlanych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami przez Wykonawcę, Zamawiający 
może wystąpić o decyzję pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę lub na mocy pełnomocnictwa Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego. 

Pytanie nr 10 
Dotyczy: Instalacja defibrylatorów 
Czy Zamawiający udostępni plany oraz mapy miejsc, na których prowadzone będą prace instalacyjne, 
w tym ułożenie kabli zasilających pod ziemią? Są one niezbędne do prawidłowej wyceny kosztów 
prowadzenia prac budowlanych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca w ramach prac projektowych we własnym zakresie pozyska potrzebne mapy. 

Pytanie nr 11 
Dotyczy: Instalacja defibrylatorów 
Jeśli realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga pozwolenia na budowę czy Zamawiający dokona 
niezbędnego zgłoszenia robót budowlanych umożliwiających Wykonawcy zamontowania postumentu 
oraz doprowadzenie zasilania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami przez Wykonawcę, Zamawiający 
może wystąpić o decyzję pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę lub na mocy pełnomocnictwa Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego. 
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Pytanie nr 12 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wytycznych konserwatora zabytków w celu oszacowania 
wyceny. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w załączeniu przedstawia opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
 
Dodatkowo Zamawiający uzupełnia odpowiedź na Pytanie nr 5 zamieszczoną w Wyjaśnieniach 
treści SWZ z dn. 11.10.2021 r.: 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający uzna za wystarczające rozwiązanie, w którym defibrylatory będą dostarczone wraz 
z systemem zdalnego monitorowania nast. parametrów: informacja o stanie gotowości/braku gotowości 
AED (np. awaria urządzenia, brak komunikacji z urządzeniem, niski poziom naładowania baterii, zbyt 
niska temperatura do użycia, użycie defibrylatora. Funkcja zdalnego monitorowania będzie umożliwiała 
lokalizację defibrylatora AED, jego przemieszczanie w oparciu o technologię GPS z dokładnością do +/- 
5 m? Powyższe informacje po automatycznym wygenerowaniu będą się wyświetlały na stanowisku 
dyżurnego w Straży Miejskiej. Przez okres gwarancji wykonawca zapewni na własny koszt łączność 
GSM, jej nieprzerwane administrowanie i natychmiastowe reagowanie na awarie techniczne zgłaszane 
automatycznie przez urządzenie z jednoczesnym poinformowaniem dyżurnego w Straży Miejskiej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzna za wystarczające rozwiązanie, w którym defibrylatory będą dostarczone wraz 
z systemem zdalnego monitorowania nast. parametrów: informacja o stanie gotowości/braku gotowości 
AED (np. awaria urządzenia, brak komunikacji z urządzeniem, niski poziom naładowania baterii, zbyt 
niska temperatura do użycia, użycie defibrylatora). Funkcja zdalnego monitorowania będzie umożliwiała 
lokalizację defibrylatora AED, jego przemieszczanie w oparciu o technologię GPS z dokładnością do +/- 
10 m. Powyższe informacje po automatycznym wygenerowaniu będą się wyświetlały na stanowisku 
dyżurnego w Straży Miejskiej. Przez okres gwarancji wykonawca zapewni na własny koszt łączność 
GSM, jej nieprzerwane administrowanie i natychmiastowe reagowanie na awarie techniczne zgłaszane 
automatycznie przez urządzenie z jednoczesnym poinformowaniem dyżurnego w Straży Miejskiej. 
 

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym 
postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik: 

Opinia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
Otrzymują: 

1) Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl  

2) A/a 

http://www.platformazakupowa.pl/
M. Baran
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA


		2021-10-12T14:51:21+0200
	Marian Piotr Baran




