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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu do zadań patrolowo-ratowniczych, pojazdu typu 

quad wraz z przyczepą do jego przewozu oraz łodzi motorowej z przyczepą 

podłodziową i zestawów ratownictwa medycznego z podziałem na zadania. 

 

 

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 

 

Zadanie 2)  dostawa łodzi motorowej z przyczepą podłodziową 

 

 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyposażenie łodzi w pagajo-bosak, zastępujący tym 

samym pagaje i bosak? 

Odpowiedź  1:  
 
Zamawiający informuje, że zamiennie do wymagania ujętego w punkcie II, zadanie 2, tabela 

pkt. 7, aby łódź wyposażona była w pagaj oraz bosak teleskopowy, dopuszcza dostarczenia 

pagajo-bosaka. 

Pytanie 2:  
 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na oznakowanie łodzi mniejszymi literami o wymiarze max. 

16cm umiejscowione na dziobie łodzi. 

Odpowiedź  2:  
 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie liter o wysokości nie mniejszej niż 

16cm do oznakowania łodzi napisem WOPR oraz umieszczenie go na dziobie łodzi. 

Pytanie 3:  
 
Prosimy o  informację czy takie znaki mają być umieszczone na łodzi i przyczepie, oraz  
w jakim formacie i kolorze mają być: 
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Odpowiedź  3:  
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, punkt II, w tabeli dotyczącej wymagań jakie 

powinna spełniać łódź w sekcji "oznakowanie łodzi i przyczepy" pkt.2, podane zostały 

wymagania co do oznakowania łodzi i przyczepy. Zastosować należy logotypy jak niżej. Kolor 

zgodnie z logotypem, format należy dostosować do miejsca gdzie będzie umieszczony znak, 

jednakże musi on być czytelny oraz umieszczony w miejscu widocznym. 

 

Pytanie 4:  
 
Ze względu na ograniczone miejsce do oznakowania łodzi znaki  wymienione w pytaniu 3 

mogą mieć wymiar : na przyczepie wys. 6cm dł. 10 cm każda, na łodzi wys. 9cm szer. 9cm 

każda. Prosimy o informację  czy zamawiający wyraża zgodę na takie wymiary. 

Odpowiedź  4:  
 
Zamawiający informuje, że w SIWZ, punkt II, w tabeli dotyczącej wymagań jakie powinna 

spełniać łódź w sekcji "oznakowanie łodzi i przyczepy" pkt.2, podane zostały wymagania co do 

oznakowania łodzi i przyczepy. Format należy dostosować do miejsca gdzie będzie 

umieszczony dany znak, jednakże musi on być czytelny oraz umieszczony w miejscu 

widocznym. 

Pytanie 5:  
 
Prosimy o informację jakiej długości ma być lina przy rzutce rękawowej i zasobniku z liną 
asekuracyjną? 
 
Odpowiedź  5:  
 
Zamawiający informuje, że rzutka rękawowa powinna posiadać linę o długości minimum 25m 

natomiast zasobnik powinien zawierać linę o długości minimum 80m. 

Pytanie 6:  
 
Na maszcie ma być mocowanie flagi prosimy o podanie średnicy masztu flagi. 
 
Odpowiedź  6:  
 
Zamawiający informuje, że należy przyjąć średnicę masztu flagi 22mm. 
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Pytanie 7:  
 
Czy zamawiający wymaga aby łódź była wyposażona w specjalistyczną kieszeń na deskę 
ortopedyczną. 
 
Odpowiedź  7:  
 
Zamawiający informuje, że w SIWZ punkt II, zadanie 2, tabela pkt. 7 - wyposażenie, łódź 

powinna być wyposażona w deskę ortopedyczną wraz z uchwytem umożliwiającym 

zamocowanie deski na łodzi, równoważnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie kieszeni na 

deskę ortopedyczną pod warunkiem, że deska będzie trwale zamocowana, tzn. nie będzie 

przemieszczać się po łodzi. 

Pytanie 8:  

Ze względu na instalację elektryczną oraz akumulator łódź musi być wyposażona  

w 4 boczne bakisty. Czy zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ilości bakist do mini. 

4szt.  

Odpowiedź  8:  
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ punkt II, zadanie 2, tabela pkt. 3 - kadłub, łódź 

powinna posiadać minimum 2 bakisty boczne. Nie podano wymagania co do maksymalnej 

liczby bakist bocznych dlatego dopuszczalne jest zastosowanie ilość bakist jak w pytaniu.  

Pytanie 9:  
 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmiany do umowy. W załączniku umowa z naniesionymi 
poprawkami. 
 
Odpowiedź  9:  
 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy. 

 

Zadanie 3)  dostawa zestawów ratownictwa medycznego 

 

Pytanie 1:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z zakresem pracy temperatur: 0 do + 50 

st.C oraz zakresem temperatur podczas transportu - 10 do + 50 st. C. 

Odpowiedź  1:  
 
Zamawiający informuje, że dopuszcza aby zaoferowany defibrylator AED posiadał zakres 

pracy temperatur od 0 do + 50 st.C. Zamawiający nie określił wymagania co do zakresu 

temperatur podczas transportu. 



 

    ŚLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 

40-116 Katowice, ul. Cicha 10, e-mail: biuro@slaskiewopr.pl   

 

 

 
Katowice 17.08.2020r 

Pytanie 2:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w akcesoria 

umożliwiające bezpieczną defibrylację dzieci od 1 do 8 roku życia. Dla bezpieczeństwa 

stosuje się oddzielne elektrody pediatryczne. W przypadku dorosłych elektrody nakleja się 

na klatkę piersiową, natomiast w przypadku dzieci poniżej 25 kg elektrody naklejane są na 

środek mostka oraz plecy.  Z powodu innego miejsca producenci stosują inne elektrody, 

dedykowane dzieciom, które mają nieco inny rozmiar oraz mają inne oznaczenie, które 

pozwala na przyklejenie ich w prawidłowym miejscu i gwarantuje defibrylację, która jest 

bezpieczna dla dziecka.  

Odpowiedź  2:  
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem II, zadanie 3, tabela pkt.1, oferowany 

zewnętrzny defibrylator AED powinien posiadać moduł pediatryczny uruchamiany kluczem. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. uruchamianie modułu pediatrycznego za 

pomocą przycisku lub przełącznika na defibrylatorze. Z uwagi na konieczność prowadzenia 

sprawnych akcji ratowniczych niejednokrotnie w ciężkich warunkach Zamawiający nie 

dopuszcza stosowania rozwiązań osobnych elektrod dla dorosłych i osobnych elektrod dla 

dzieci, a także użycia jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów.  

Pytanie 3:  
 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z autotestami cotygodniowymi, ale  

z gwarancją wykrywania usterki natychmiastowo. W  defibrylatorach AED, w których 

autotesty przeprowadzane są w trybie cotygodniowym, codzienna gotowość do pracy 

dodatkowo oznaczona jest wskaźnikiem widocznym na panelu głównym urządzenia. 

Oznacza to, że w przypadku awarii/usterki lub słabej baterii urządzenie wskazuje problem 

niezależnie od autotestów i dzieje się to natychmiast po jej wystąpieniu, co jest gwarancją 

bezpiecznego działania niezależnie od cyklu w jakim przeprowadzane są autotesty. 

Odpowiedź  3:  
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem II, zadanie 3, tabela pkt.1, oferowany 

zewnętrzny defibrylator AED powinien posiadać funkcję codziennego autotestu. Zamawiający  

w trosce o bezawaryjność urządzenia oraz zapewnienie ciągłej gotowości do podjęcia akcji 

ratowniczej nie dopuszcza rozwiązania autotestów cotygodniowych. 

Pytanie 4:  
 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z deklarowaną liczbą wyładowań 100. 

Przy jednej akcji ratowniczej ilość defibrylacji to maksymalnie 5-6 wyładowań. Jeśli po takiej 

ilości serce poszkodowanego nie reaguje, odstępuje się od dalszych działań poza 

reanimacją. Ilość 200 wyładowań na jednej baterii to zapas ponad 25 krotnie przekraczający 

realne zapotrzebowanie. 
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Odpowiedź  4:  
 
Zamawiający informuje, że dopuszcza aby oferowane urządzenie posiadało deklarowaną 

liczbę wyładowań maksymalną energią nie mniejszą niż 100. 

 


