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Przemyśl, 11.10.2021r. 

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.), informuje 
o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz o udzielanych 
wyjaśnieniach. 
 
Treść wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający uzna za wystarczające rozwiązanie, w którym konwersja w tryb dla dzieci odbywa się 
w wyniku podłączenia elektrod pediatrycznych? W zestawie z defibrylatorem dostarczane są elektrody 
zarówno dla osób dorosłych jak i pediatryczne? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uznaje za wystarczające rozwiązanie, w którym konwersja w tryb dla dzieci odbywa się 
w wyniku podłączenia elektrod pediatrycznych. 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator AED przeprowadzający automatycznie 
i samodzielnie test sprawności urządzenia 1 raz w tygodniu, sygnalizując jednocześnie w sposób ciągły 
stan aparatu za pomocą migającej diody umieszczonej w obudowie urządzenia oraz, z racji podłączenia 
do systemu zdalnego monitorowania, na bieżąco wykazujący ew. błędy testu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza defibrylator AED przeprowadzający automatycznie i samodzielnie test 
sprawności urządzenia jeden raz w tygodniu. 

Pytanie nr 3 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli automatyczne ładowanie energii impulsu 
defibrylacyjnego w zależności od wyniku analizy EKG? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający miał na myśli automatyczne wyzwalanie energii impulsu defibracyjnego w zależności od 
wyniku analizy EKG. 

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie okresu gwarancji do 5 lat i zrezygnuje z wymogu nieodpłatnej 
wymiany baterii i elektrod w okresie gwarancji? Częstotliwość użycia defibrylatora w uzasadnionej 
sytuacji zagrożenia życia jest niemożliwa do przewidzenia przez wykonawcę i uniemożliwi 
skalkulowanie oferty? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje okres gwarancji 8 lat na wszystkie dostarczone defibrylatory i nie rezygnuje 
z wymogu nieodpłatnej wymiany baterii i elektrod w okresie trwania gwarancji. 

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 
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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 dostarczane wraz 
z systemem zdalnego monitorowania parametrów o stanie gotowości lub braku gotowości AED 
w oparciu o technologię GSM. 

Pytanie nr 6 
Prosimy o poprawienie omyłki w zakresie terminu przydatności elektrod zgodnie z pkt 12 zał. nr 5 na: 
Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej (bez wyłączeń) 2 letniej gwarancji w zakresie trwałości 
elektrod dot. wszystkich dostarczonych defibrylatorów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza okres 2 letniej gwarancji w zakresie trwałości elektrod. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:  

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl  

2. A/a 

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