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WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI 

       I TECHNIKI MEDYCZNEJ 

        ul. Wojska Polskiego 57 

          05-430 Celestynów 

 

 

 

Celestynów, dn. 12 czerwca 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. 

 

 

 

 Na podstawie z art. 38 ust. 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ – 

WET w określonych poniżej punktach, wszystkie pozostałe wymagania pozostają bez 

zmian. 

 

Wszystkie elementy i wyposażenia Polowej placówki medycznej Poziomu 1 

muszą być wzajemnie kompatybilne, wykonane z zachowaniem zasad ergonomii 

ich użytkowania.  

 

Pkt. 14 WET – Wymagania dla respiratora z zestawem tlenowym, ppkt. 3. 

1. Wymagania dla respiratora z zestawem tlenowym. 

1) Zasilanie respiratora elektryczne za pomocą baterii lub akumulatora. 

2) Okres eksploatacji/żywotność baterii/akumulatora zasilającego 

respirator musi wynosić minimum 2 lata lub 350 godzin pracy. 

3) Respirator powinien być wyposażony w dodatkową baterię 

pomocniczą odpowiedzialną z podtrzymanie alarmów świetlnych i 

dźwiękowych. 
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4) Okres eksploatacji/żywotność baterii/akumulatora zasilającej alarmy 

świetlne i dźwiękowe respiratora musi wynosić minimum 1 rok. 

Okres eksploatacji/żywotność baterii/akumulatora zasilającego 

respirator oraz alarmy świetlne i dźwiękowe respiratora musi 

wynosić minimum 2 lata lub 350 godzin pracy. 

 

Pkt. 20 WET – Wymagania dla pulsoksymetru, ppkt. 4 lit. a) 

4) Zakres pomiarowy:  

a) SpO2: 0 – 100%,   SpO2: 60 – 100%,  

b) częstotliwość pulsu: 20 - 300 uderzeń/min. 

 

Pkt. 25 WET - Wymagania dla stojaka pod nosze ppkt. 6, ppkt. 7, ppkt. 8, ppkt. 9, 

ppkt. 12 lit. d) . 

6) Wymiary po złożeniu do 120 cm (wys.) x 70 cm (szer.) x 30 cm (gł.). 

Wymiary po złożeniu jako maksymalne: do 125 cm x 80 cm x 35 cm.   

7) Wymiary po rozłożeniu: 91 cm (wys.) x 60 cm (szer.) ±5%. 

Wymiary po rozłożeniu jako maksymalne: do 95 cm x 70 cm.   

8) Waga z wyposażeniem do 14 kg. Maksymalna waga z wyposażeniem 

do 20 kg. 

9) Podstawa (nóżki) stojaka pod nosze muszą być stabilne, wykonane z 

 blachy o grubości minimum 3 mm, w ogumowanej nakładce na 

powierzchni styku z podłożem (minimalizacja ryzyko uszkodzenia 

elastycznej podłogi namiotu).  

Stelaż wykonany z aluminium o odpowiedniej wytrzymałości  

i stabilności, ze stopkami zabezpieczającymi / wykonanymi  

w sposób eliminujący ryzyko przebicia podłogi miękkiej namiotu.  

12)   W komplecie: 

d) taca zabiegowa, wymiary: 360 x 240 x 12 mm ± 5% - 1 szt. taca 

zabiegowa o wymiarach max: 55 cm x 40 cm x 20 mm. 

 

Pkt. 26 WET - Wymagania dla deski ortopedycznej ppkt. 4, ppkt. 5. 

1) Deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i pasami bezpieczeństwa.  

2) Wyposażona w minimum 14 uchwytów rozmieszczonych na obwodzie 

deski oraz pinsy do mocowania pasów z karabińczykami. 

3) Musi być możliwość diagnostyki RTG poszkodowanego na desce. 
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4) Wytrzymałość na obciążenie co najmniej 250 kg. Wytrzymałość na 

obciążenie co najmniej 159 kg. 

5) Wyporność w wodzie co najmniej 100 kg. Wyporność na wodzie min. 

60 kg. 

 

Pkt. 28 WET – Wymagania dla namiotów, ppkt. 22 lit. e) tired czwarty. 

e) Ilość, waga i wymiary ładunków (paczek) transportowych: 

 ilość paczek transportowych do 4 szt., 

 łączna waga paczek transportowych do 250 kg, 

 dla namiotu ze stelażem zewnętrznym dopuszczalna łączna 

waga paczek transportowych do 290 kg,  

 waga pojedynczej paczki transportowej do 140 kg, waga 

pojedynczej paczki transportowej do 160 kg, 

 objętość pojedynczej paczki transportowej maksymalnie 1 

metr sześcienny. 

 

II. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 

 

 

       

 

             KOMENDANT 

 

             /-/  płk Waldemar PAWELEC 

 

 

 

 

 


