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Dotyczy Publicznego Konkursu Ofert z dnia 11.05.2022 r. na zakup  

i montaż automatycznych defibrylatorów. 

 

 

W dniu 16.05.2022 r. Firma AEDMAX.PL ul. Emaliowa 28E, 02-295 Warszawa zwróciła się 

z następującymi pytaniami: 

1. Prosiłabym o doprecyzowanie lokalizacji. Czy Zamawiający planuje montaż na 

ścianie budynku? Jaki jest materiał, z którego jest wykonana ściana. Jest to 

niezbędna informacja do wyceny montażu. Nie montujemy kapsuł np. na 

ścianach szklanych. Czy Zamawiający zobowiązuje się do doprowadzenia prądu 

do wskazanych lokalizacji a także w przypadku budynków objętych opieką 

Konserwatora Zabytków niezbędnych zgód do przeprowadzenia prac? 

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie standardowego oznakowania 

tj. tablicy zamontowanej nad kapsułą AED 

3. Warunki przechowywania wskazane przez Zamawiającego od -20 do 50 stopni. 

Nie ma na rynku dostępnego AED, który mógłby być przechowywany w tak 

niskiej temperaturze bez systemu montażowego. Kapsuła, którą Państwu 

zaproponujemy będzie chronić AED przed czynnikami zewnętrznymi i ogrzewać 

w okresie zimowym. Model rekomendowany Philips FRx jako jedyny model AED 
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na rynku może pracować w minusowej temperaturze. Zwracam się z uprzejmą 

prośbą o usunięcie powyższego zapisu lub doprecyzowanie. 

4. „Oferent winien dokonać dokładnych pomiarów w terenie we własnym zakresie”. 

Proszę o wyszczególnienie jakich pomiarów powinien dokonać Oferent. 

5. AED montowane w przestrzeni publicznej zaleca się żeby posiadały również 

możliwość defibrylacji dzieci. Zamawiający nie wskazuje wariantu 

pediatrycznego, proszę o informację czy to świadoma decyzja i AED powinien być 

dedykowany dla osób dorosłych. 

  

Odpowiedzi na zadane pytania: 

1. Urządzenia będą montowane na zewnątrz budynków na ścianach elewacyjnych 

budynków publicznych. Najczęstszy materiał to cegła, pustak lub 'Wielka płyta". 

2. Tak takie oznaczenie będzie wystarczające. 

3. Co do temperatury przechowywania to musi być urządzenie, które wytrzyma 

niskie temperatury. Jesteśmy w stanie zmodyfikować warunek do zapisu praca w 

skrajnych warunkach w tym w okresie zimowym w ujemnych temperaturach bez 

określania stopni. 

4. Dotyczy to tylko i wyłącznie niezbędnych do montażu pomiarów. 

5. Nie widzimy przeciwwskazań aby urządzenia posiadały możliwość defibrylacji 

dzieci. 


