
Leszno, dnia 22 lipca 2021 r. 
OR.VI.272.2.2021 
 

 
Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia  

 
 

Starostwo Powiatowe w Lesznie, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia                 
i modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zakup 
karetki z urządzeniem do dekontaminacji na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

 
Zakres modyfikacji SWZ: 
 
Zamawiający wyłącza z zakresu niniejszego postępowania detektor tętna płodu (zmiana - zmniejszenie 
zakresu wyposażenia medycznego karetki). 

 

Rozdział XI ust. 1 SWZ  
Termin związania ofertą 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia: 26 sierpnia  2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
  

 
Rozdział XIII ust. 1, 8 SWZ  
Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski do dnia 28 lipca 2021 roku, do godz. 10:00.  
 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2021 roku o godz. 10:15 przy użyciu systemu 
teleinformatycznego w siedzibie Zamawiającego.  
 

Pytania Wykonawcy 
 

 
1. Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści nosze główne z transporterem spełniające 

wszystkie wymagania aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 
1789+A1:2011, o parametrach: 

a) umożliwiające transport pacjenta o znacznym wzroście, zachowując tym samym wymaganą 
funkcjonalność, bez możliwości dodatkowego przedłużenia noszy,  

b) wykonane w sposób minimalizujący uszkodzenia przy otarciach lub uderzeniach podczas 
przenoszenia lub prowadzenia na transporterze, niewyposażone w gumowy odbojnik, 
niewyposażone w dodatkowe uchylne uchwyty,  

c) rama wykonana z wytrzymałego na ekstremalne przeciążenia profilu owalnego, o udźwigu 
transportera wynoszącym 270 kg,  

d) pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego? 
2. Czy Zamawiający dopuści nosze wraz z transporterem niespełniające wszystkich wymagań 

aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011? 
3. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego krzesła kardiologicznego z systemem płozowym, 

prosimy o zmianę zapisów;„-waga krzesełka max 10 kg”,„-waga systemu płozowego max 4 kg ”na„ 
waga krzesełka z systemem płozowym zgodna z aktualną zharmonizowaną normą PN EN1865-
4:2012,wynoszącaz pełnym wyposażeniem wymaganym w SWZ nie więcej niż15kg”. 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny o parametrach: 



a) możliwość zasilania i ładowania z instalacji 12 VDC i 230 VAC,  
b) maksymalne obciążenie:70W, 
c) maksymalny przepływ: 22 l/min ± 10%, 
d) maksymalne ciśnienie: 80kPa, 
e) czas pracy z baterii do 45 minut,  
f) wymiary: 320 x 100 x 255mm, 
g) waga max: 3,5kg 

5. Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności defibrylator AED o parametrach: 
a) wymiary(szer. × głęb. × wys.):21,0 cm × 28,6 cm × 7,8 cm(±2 cm), 
b) waga:2,3±0,3 kg, w tym jedna bateria,  
c) wymiary ekranu: 7 cali,  
d) wyraźne i jasne polecenia głosowe w języku polskim,  
e) zakres energii defibrylacji 100 -360J, 
f) możliwa defibrylacja dzieci,  
g) tryby pracy: dorosły i dziecko,  
h) zasilanie z baterii,  
i) bateria jest zużywalna, wykonuje 450 wyładowań z mocą 150Jlub 5 lat pracy,  
j) bateria ze wskaźnikiem naładowania na ekranie, kontrola stanu gotowości sprzętu 

(autotest), 
k) bateria wielokrotnego użytku,  
l) odporny na warunki zewnętrzne, wodę, wilgoć: w klasie IP55, 
m) niedopasowany do większości defibrylatorów w ambulansach,  
n) serwisowany w Polsce, 
o) 2latagwarancji? 

6. Czy Zamawiający dopuści reduktor tlenowy niewyposażony w zintegrowany zawór bezpieczeństwa 
i filtr 20 um, o parametrach: 

a) precyzyjny, niesłabnący przepływ w zakresie minimum od 0 do 25 l/min,  
b) łatwe podłączenie za pomocą szybkozłącza AGA,  
c) możliwość łatwego montażu bez narzędzi? 

7. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego detektora tętna płodu, który nie znajduje się na 
liście NFZ dotyczącej wyposażenia medycznego specjalistycznego środka transportu zgodnie z 
Polską Normą PN-EN 1789:2008 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -ambulanse drogowe", 
prosimy o wydzielenie detektora tętna płodu, jako odrębnego zadania w postępowaniu. 

8. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr dający szybki pomiar saturacji, pulsu oraz pomiaru 
stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, przeznaczony do stosowania wyłącznie u 
ludzi, tym samym rezygnując z zapisu: „dwa tryby działania: ciągły jest niezbędny przy 
znieczulonych pacjentach, pojedynczy przydatny w pomiarach na świadomych zwierzętach”? 

9. Czy Zamawiający dopuści materac próżniowy o parametrach: 
a) wymiary: 2,1 x 1 m,  
b) waga: 9 kg,  
c) zakres temperatury pracy: od −20 do 80 °C,  
d) materiał –PVC, zmywalny, łatwy do dezynfekcji,  
e) materiał odporny na przetarcia? 

10. Czy Zamawiający dopuści krzesełko kardiologiczne o wymiarach zbliżonych do wymaganych w 
OPZ, tj.: 

a) wymiary po rozłożeniu: 74x 53 x 92 cm (dł. x szer. x wys.), 
b) wymiary po złożeniu:92 x 53x 17cm (dł. x szer. x wys.)? 

11. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści koc bakteriostatyczny o parametrach: 
a) okrycie: CLINICARE FR M1 150 gr.  
b) powłoka wykonana z ognioodpornego, hydrofilowego poliuretanu wzmocniona poliestrem, 

bardzo miękka, z antybakteryjną obróbką na warstwie wierzchniej.  
c) właściwości antybakteryjne: odkażony.  
d) waga: 150 gr/m2 +-10 gr.  
e) skład: 57% PE –43 % PU.  
f) przepuszczalność powietrza (Din 53122) : +-400 gr/m2 /24h w 37 ̊. 



g) ognioodporność: M1. 
h) wodoodporność: ISO 8111981 OK 200 cm.  
i) wymiary: 190x110 cm? 

 
Odpowiedzi Zamawiającego 

 
1. Zamawiający wymaga noszy głównych z transporterem zgodnie z SWZ. 
2. Zamawiający wymaga noszy głównych z transporterem zgodnie z SWZ. 
3. Zamawiający wymaga krzesła kardiologicznego z systemem płozowym zgodnie z SWZ. 
4. Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny o wskazanych przez Wykonawcę parametrach. 
5. Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator AED o wskazanych przez Wykonawcę 

parametrach. 
6. Zamawiający dopuści do zaoferowania reduktor tlenowy o wskazanych przez Wykonawcę parametrach. 
7. Zamawiający wyłącza z zakresu niniejszego postępowania detektor tętna płodu (zmiana 

zmniejszenie zakresu wyposażenia medycznego karetki). 
8. Zamawiający dopuści do zaoferowania pulsoksymetr o wskazanych przez Wykonawcę parametrach. 
9. Zamawiający dopuści do zaoferowania materac próżniowy o wskazanych przez Wykonawcę 

parametrach. 
10.  Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesełko kardiologiczne o wskazanych przez Wykonawcę 

parametrach. 
11.  Zamawiający dopuści do zaoferowania koc bakteriostatyczny o wskazanych przez Wykonawcę 

parametrach. 
 

 
 

 
Z up. STAROSTY 

  /-/ Katarzyna Kamińska 
        Sekretarz Powiatu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


