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DOZ/EZ/Z.P.67/2540/2/2012  

Wrocław, 05 listopada 2012 r. 

Zam. Publ. 67/2012 
 

                                       
 

Dot: przetarg nieograniczony na  zorganizowanie szkolenia zamkniętego dla pracowników Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

 

CPV     80562000-1, 80510000-2   
 

 
WYJAŚNIENIA/ ZMIANA NR 1 DO ZAM.PUB. NR 67/2012 

 

 
 

              Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 67/2012 prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego. 
 

 
Pytanie 1: 
 
W związku z wytycznymi Europejskiej Rady ds. Resuscytacji / Polskiej Rady ds. Resuscytacji przy grupie 
kursowej 20 osobowej – szkolenie powinno być prowadzone przez minimum 3 instruktorów ( 1 instruktor na 
6 osób ćwiczących), co da możliwość przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością oraz wykonania 
ćwiczeń przez wszystkie osoby. Uczestnictwo w szkoleniu 1 prowadzącego nie spełni szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia tj.każda osoba nie nabędzie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 
Dlatego wnosimy o zmianę ilości prowadzących na minimum 3 instruktorów z uprawnieniami na grupę 20 
osobową. 

 
  

Odpowiedź 1:  
 

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy  ( art.  209¹ § 1 pkt.2a  

k. p.). Wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy pracownicy nabywają w ramach szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( 2 godziny). Mając na względzie złożoność tematyki i zakres 

odpowiedzialności w/w pracowników pracodawca organizuje kurs pierwszej pomocy dla pracowników 
wyznaczonych  prowadzony przez  osoby posiadające kwalifikacje. Wykonawca zamówienia w zakresie 

szkolenia ma przekazać podstawową  wiedzę teoretyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy i   

praktycznie pokazać uczestnikom szkolenia sposób postępowania z poszkodowanymi m.in. np. wykonać przy 
pomocy fantoma osoby dorosłej resuscytację krążeniowo-oddechową . Nie każdy uczestnik szkolenia musi 

wykonać ćwiczenia praktyczne na fantomie. Ważną jest szczegółowa prezentacja wykonana przez instruktora 
szkolenia. W związku z powyższym Wykonawca w celu przeszkolenia grupy może, lecz nie musi  skierować 

do przeprowadzenia  szkolenia więcej niż jednego instruktora szkolenia. 

 
 

 
 

 
 

 

 



Pytanie 2: 
 

Terminy szkoleń zostaną ustalone z Wykonawcą po zawarciu umowy. Wszystkie szkolenia muszą się odbyć w 
okresie pomiędzy 19 a 30 listopada 2012 r, z wyjątkiem sobót i niedziel. Grupa szkoleniowa obejmuje 20 

osób i może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 3 osoby. Każde szkolenie musi trwać 8 godzin lekcyjnych, w 

tym część teoretyczna 1,5 godziny i część praktyczna 6,5 godziny, z jedną 15 minutową przerwą. 
W związku z określeniem czasu trwania szkolenia na 8 godzin dydaktycznych (345 minut) – czyli 5,5 godziny 

zegarowej przy tak obszernym zakresie szkolenia wnosimy o ustalenie czasu trwania na 8 godzin zegarowych 
od 8 do 16 co pozwoli na rzetelne wywiązanie się z zamówienia oraz zwiększenie ilości instruktorów aby 

jednoczasowo ćwiczyło kilka osób.Minimalny czas ćwiczeń w stanach zagrożenia życia 1 osoby - nie mówiąc 
o wykładzie i pokazie przez instruktora powinien oscylować w zakresie: 

- zadławienia osoby dorosłej - ćwiczenia na fantomie (ćwiczenia na sobie są niebezpieczne i nie dają osobie 

szkolącej się poczucia i pewności, z jaką siłą ma być wykonane uciśniecie) - 2 minuty 
- zadławienia osoby dorosłej otyłej lub w ciąży - ćwiczenia na fantomie (ćwiczenia na sobie są niebezpieczne 

i nie dają osobie szkolącej się poczucia i pewności, z jaką siłą ma być wykonane uciśnięcie) - 2 minuty 
- zadławienia dziecka - ćwiczenia na fantomie (ćwiczenia na sobie są niebezpieczne i nie dają osobie 

szkolącej się poczucia i pewności, z jaką siłą ma być wykonane uciśnięcie) - 2 minuty 

- pozycje ratownicze osoby dorosłej (odejście rozpoznanie, wezwanie pomocy, udzielenie odpowiedniej 
pomocy w zależności od sytuacji) - 5 minut 

- pozycje ratownicze kobiety ciężarnej - 2 minuty 
- resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłego nieurazowego - 5 minut 

- resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłego urazowego - 5 minut 
- resuscytacja krążeniowo oddechowa dziecka- 3 minut 

- ocenić poszkodowanego nieurazowego – 2 minuty 
   - ocenić poszkodowanego urazowego – 2 minuty 
- unieruchomić złamanie – 2 minuty 
- wykonanie stabilizacji skręceń i zwichnięć – 2 minuty 
- tamować krwawienia – 2 minuty 
- opatrywanie ran – 2 minuty 
- postępowanie w razie omdlenia, ataku epilepsji, zawału serca - ułożenie poszkodowanego – 2 minuty 
- postępowanie w przypadku oparzeń, odmrożeń, porażenia prądem – 2 minuty 
Same ćwiczenia 1 osoby to ok 40 minut, co przy 20 osobach daje ponad 800 minut samych ćwiczeń - tj. 
ponad 13 godziny samych ćwiczeń ( bez omówienia i pokazu technik, bez przepisów prawnych, łańcucha 
ratowniczego, wzywania pomocy i innych ważnych tematów w pierwszej pomocy) 
 

Odpowiedź 2: 
 

Zamawiający zmienia czas trwania szkolenia z 8 godzin lekcyjnych na osiem godzin i informuje, że szkolenie 

z zakresu pierwszej pomocy dla każdej z grup ( podstawy wiedzy) powinno zamknąć się w jednym dniu 

roboczym tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 - 8 godz. w podziale na część teoretyczną i praktyczną z 
zachowaniem przerwy. 

 
Pytanie 3: 

 
W związku z określonym tematem szkolenia prosimy o dookreślenie programu tj czy w ramach szkolenie ma 
być ujęte: 
- wykonanie resuscytacji wraz z automatycznym defibrylatorem AED – których coraz więcej w budynkach 
użyteczności 
publicznej, urzędach, miejscach publicznych? 
- udzielanie pomocy podczas zadławienia i zachłyśnięcia – jako częste urazy w zakładzie pracy? 
- czy w ramach szkolenia dla pracowników mają być ujęte zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom? 

 

Odpowiedź 3: 

 
W zakresie programu szkolenia Zamawiający nie przewiduje  wykonania resuscytacji wraz z automatycznym 

defibrylatorem  AED - w budynkach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  we Wrocławiu, 
Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy nie posiadamy automatycznych defibrylatorów AED. Urazy 

(zachłyśnięcie, zadławienie) nie miały miejsca w DWUP  do chwili obecnej, jednak w miarę posiadania czasu 
urazy ( zachłyśnięcie, zadławienie ) i sposób postępowania  mogą być omówione jak również przekazanie 

uczestnikom podstaw udzielania pierwszej pomocy dzieciom .  

 
 



Pytanie 4  
 
Zgodnie z art. 8 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz.1410) – 
Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem: 
1) lekarzy systemu – gdzie Lekarzem systemu jest - lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący 
się w 
dziedzinie medycyny ratunkowej 
2) pielęgniarek systemu – gdzie Pielęgniarką systemu jest – pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub 
specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, 
kardiologii, 
pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego, 
anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca, co najmniej 3-letni staż 
pracy w 
oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym; 
3) ratowników medycznych 
W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu w SIWZ oraz w załączniku numer 5. 

 

Odpowiedź 4 
 

Zamawiający zmienia treść SIWZ w rozdz. III ust.2 pkt. 2) w następujący sposób: 

 
2)Osoby zdolne do wykonania zamówieni Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, 

że dysponuje osobą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, która będzie uczestniczyła w 
wykonywaniu zamówienia  tj. min. 1 osobą będącą co najmniej  lekarzem systemu lub pielęgniarką systemu 

lub ratownikiem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 08.09.2006r o państwowym ratownictwie 
medycznym. W związku z powyższym Zamawiający zmienia również treść załącznika nr 5 do SIWZ- wykazu 

osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

Pytanie 5 
Wskazujemy, że zgodnie z art 8 pkt.z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 

8 września 2006 roku późniejszymi zmianami, zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy są realizowane z udziałem: 

7 . lekarza systemu 

2. pielęgniarek systemu 
3. ratowników medycznych. 

W związku z powyższym wnosimy, aby pkt. III.2.2) w obecnym brzmieniu:III.2.2) ,,osoby zdolne do 
wykonania zamówienia opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca ubiegający 

się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje osobą zdo1ną do wykonania niniejszego 

zamówienia' która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia tj. min. 1 osobą będącą co najmniej 
ratownikiem, w rozumieniu ustawy z dnia 08.09.2006r o państwowym ratownictwie medycznym _ Dz. U. nr 

19I, poz.14l0 z późn. zm. posiadającą ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy i uzyskaniu t1.tułu ratownika lub min. 1 ratownikiem medycznym w rozumieniu cyt. wyżej 

ustawy Z dnia 08.09'2006r o państwowym ratownictwie medycznym.'' Zmienić na: 
III.2.2) ,,osoby zdolne do wykonania zamówienia opis sposobu wykonania oceny pełnienia tego warunku 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje osobą zdolną do wykonania 

niniejszego zamówienia, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia tj. min' 1 osobą będącą co 
najmniej lekarzem systemu, pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 

08.09.2006r o państwowym ratownictwie 
 

Odpowiedź 5 

 
Zamawiający zmienia treść SIWZ w rozdz. III ust.2 pkt. 2) w następujący sposób: 

 
2)Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi 

wykazać, że dysponuje osobą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, która będzie uczestniczyła w 

wykonywaniu zamówienia  tj. min. 1 osobą będącą co najmniej  lekarzem systemu lub pielęgniarką systemu 
lub ratownikiem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 08.09.2006r o państwowym ratownictwie 

medycznym. W związku z powyższym Zamawiający zmienia również treść załącznika nr 5 do SIWZ- wykazu 
osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 
 



Pytanie 6 
 
W związku z dużą ilością uczestników i dużą ilością tematów objętych szkoleniem proszę o dookreślenie 
ilości sprzętu – np. 1 fantom dorosłego na 2 osoby ćwiczące, 2 fantomy do zadławień na 6 osób ćwiczących, 
1 fanom dziecka na 2 osoby i ilość pozostałego sprzętu i jego jakość. 

 

Odpowiedź 6: 

 
Wykonawca zapewni niezbędne materiały na część szkolenia teoretycznego oraz niezbędne sprzęty i 

materiały do szkolenia praktycznego tj.- minimum jeden fantom dorosły ( z wymiennymi częściami) – do 
wykonania  i omówienia resuscytacji krążeniowo-oddechowej - pokaz uczestnikom szkolenia, ewentualne 

ćwiczenia uczestników szkolenia.,- kołnierz, deska, pasy, szyny Kramera, rękawice , bandaż – sprzęt i 

materiały do dokonania prezentacji, omówienia przeznaczenia i  zastosowania. 
 

 
 

W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyniku dokonanego  

doprecyzowania przedmiotu zamówienia  i warunków Zamawiający w celu umożliwienia wprowadzenia zmian 
w ofertach, zgodnie z art. 38 ust 6 w/w ustawy przedłuża  termin składania ofert z 06.11.2012r do dnia 

12.11.2012r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2012r. o godz. 10.30. 
 

 
 

Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców a niniejszy dokument jest 

integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 67/2012.  
 

 
 

 

 
 


