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Celestynów, dn. 8 lipca 2020 r.   

 

 

DO WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawę Polowej Placówki Medycznej Poziomu 

1” – sprawa nr WOFiTM/12/2020/PN. 

 

 

 

Zamawiający dokonuje sprostowania  wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia udzielonych w dniu 03.07.2020 r. w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie nr 1 

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie 5 tj. wprowadzeniem nowego wymagania  

w zakresie respiratorów  tj.  konieczności   zaoferowania respiratora zapewniającego 

możliwość podłączenia do źródła prądu celem  naładowania podczas gdy na rynku dostępne 

są respiratory wyposażone w baterie nieładowalne o żywotności minimum 2 lata lub 350 

godzin pracy co jest szczególnie przydatną  cechą w warunkach polowych zwracamy się  

z pytaniem czy wprowadzony odpowiedziami wymóg w zakresie konieczności ładowania jest 

rzeczywiście obligatoryjny?  

Wyjaśniamy 

Zamawiający w pierwotnych zapisach SIWZ oraz po modyfikacji dopuścił zasilanie elektryczne 

za pomocą baterii lub akumulatora tym samym  dopuścił zarówno respiratory wyposażone  

w baterie, których nie trzeba ładować ( definicja  baterii)  oraz respiratory wyposażone  

w akumulator, które trzeba ładować ( definicja akumulatora) . Biorąc pod uwagę ograniczoną 

ilość prądu jaka może być do  dyspozycji w tego typu placówkach szczególnie przy małej mocy 

agregatach - możliwość dostarczenia respiratora  bez konieczności ładowania jest olbrzymim 

atutem i wprowadzenie obligatoryjnego zapisu konieczności ładowania wydaje się całkowicie 

bezzasadne. Prosimy więc o ponowne wyjaśnienie tej kwestii.  

Odpowiedź: W przypadku zaoferowania urządzenia wyposażonego w baterię/ akumulator  

o żywotności minimum 2 lata lub 350 godzin bez konieczności ładowania, Zamawiający 

dopuszcza aby urządzenie nie zapewniało możliwości podłączenia do źródła prądu celem 

naładowania baterii lub akumulatora. 

 

Pytanie nr 2 

W  związku z   udzieloną odpowiedzią na  pytanie nr 28 ,  w której  Zamawiający  wymaga  

wykazaniem się odrębnymi dostawami na  namioty i sprzęt medyczny, zwracamy się  do 

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI 

       I TECHNIKI MEDYCZNEJ 

        ul. Wojska Polskiego 57 

          05-430 Celestynów 

 



Str. 2/ 2 

 

Zamawiającego z  zapytaniem czy, Zamawiający  uzna  za  spełnienie  warunku udziału  

w postępowaniu   określonego w  zapisach  SIWZ  do  postępowania, gdy  Wykonawca  wykaże 

się zrealizowanymi dostawami sprzętu medycznego  o łącznej wartości minimum 3 000 000,00 

zł ?  

 

Wyjaśnienie :  Z uwagi na sytuację ,że  opisany przedmiot zamówienia  jest  dosyć specyficzny  

i realizacje dostaw placówek medycznych odbywają się sporadycznie, także  żądanie  

wykazaniem się  dostaw  namiotów  i  sprzętu medycznego ,  stanowi  znaczące  ograniczenie 

dla Wykonawców  chcących wziąć udział w  postępowaniu.  

Odpowiedź: Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli 
wykonawca przedstawi wykaz należycie wykonanych dostaw  na sprzęt medyczny oraz 
namioty o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł.  

Jednocześnie tak jak zostało to wskazane w pytaniu nr 28 Zamawiający informuje, 
 iż przedmiotowe wykazy nie muszą dotyczyć realizacji Polowych Placówek 
Medycznych Poziomu 1 ale muszą obejmować asortyment wskazany w zdaniu 
poprzedzającym. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania nazwy postępowania podanej  

w modyfikacji treści SIWZ z dnia 03.07.2020 r. 

Powinno być: 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawę Polowej Placówki Medycznej Poziomu 

1” – sprawa nr WOFiTM/12/2020/PN. 

 

 

 

K O M E N D A N T 

 

/-/ płk Waldemar PAWELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


