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sygn. ZP/382-15/2017

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy: 
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego 
w Wyrzysku Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 11.12.2017 r. pod nr 626555-N-2017.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

15.12.2017 r.

1. Pytanie:   Producenci pojazdów bazowych przeznaczonych do zabudowy specjalnej sanitarnej 
przewidują wydłużenie okresu gwarancji mechanicznej, takiej możliwości nie ma w przypadku 
gwarancji na powłoki lakiernicze, czy w związku z tym Zamawiający dopuści standardowy okres 
gwarancji na powłoki lakiernicze wynoszący 24 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza,  aby  okres  gwarancji  na  powłoki  lakiernicze  wynosił 
24 miesiące.

2. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści okres gwarancji  na zabudowę medyczną w takiej  samej 
wysokości jak okres gwarancji na wyposażenie medyczne wynoszący 24 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  aby okres gwarancji  na zabudowę medyczną wynosił 
24 miesiące.

3. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści  na zasadzie równoważności  odpinany stabilizator  głowy 
pacjenta zamiast opisanego uchylnego stabilizatora?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  odpinanego  stabilizatora  głowy 
pacjenta.

4. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  transporter noszy głównych 
posiadający 4 uchwyty ułatwiające manewrowanie zintegrowane z transporterem, z których jest  
bezpośredni dostęp do poszczególnych funkcji  sterujących pracą w tym do odblokowywania 
goleni zamiast opisanych 2 dodatkowych uchwytów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaproponowanego rozwiązania.

5. Pytanie:   W  związku  wymogiem  dostarczenia  dokumentów  w  postaci  deklaracji  zgodności 
normą  PN  EN  1865  i  PN  EN  1789,  pytamy  czy  Zamawiający  wymaga  by  dostarczone 
dokumenty  były  zgodne  z  najnowszymi  aktualnymi  normami  tj.  odpowiednio  PN-EN  1865-
1+A1:2015  i  PN-EN  1789+A2:2015  oraz  czy  dodatkowo  Zamawiający  wymaga  certyfikatu 
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potwierdzającego  spełnienie  w/w  norm  wystawionego  przez  niezależną  jednostkę 
notyfikowaną?

Odpowiedź: Zamawiający  zgodnie  z  cz.  II  pkt  5  SIWZ  oraz  §  3  ust.  6  pkt  5  wymaga 
od Wykonawcy w dniu  dostawy  samochodu  dostarczenia  dokumentów dopuszczających do 
obrotu i używania w Polsce oraz spełniających wymagania określone przepisami ustawy z dnia 
20  maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych  na  wyposażenie  i  sprzęt  medyczny,  zgodnymi 
z obowiązującymi normami.

6. Pytanie:   W związku z tym, iż Zamawiający wymaga aby transporter umożliwiał prowadzenie 
noszy w bok do kierunku jazdy, pytamy czy Zamawiający wymaga aby wszystkie 4 główne 
kółka  transportera  posiadały  możliwość  obrotu  o  360˚  oraz  czy  wymaga  by  transporter 
umożliwiał jazdę bokiem poza budynkami w terenie otwartym?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  wymaga,  ale  dopuszcza,  by  wszystkie  4  główne  kółka 
transportera posiadały możliwość obrotu o 360˚. Zamawiający wymaga wyposażenia w system 
pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na 
obwodzie transportera.

19.12.2017 r.

7. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy 
PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie?

Odpowiedź: Wskazana w pytaniu regulacja kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie spełnia 
wymogi  Zamawiającego.  Kolumna  kierownicy  regulowana  w  dwóch  płaszczyznach  jest 
parametrem stanowiącym jedno z kryterium oceny ofert.

8. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy 
PN EN 1789 i NFZ, który posiada fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa 
pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego?

Odpowiedż: Zamawiający dopuszcza.

9. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy 
PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną 
Jednostkę  Notyfikującą,  o  parametrach:  silnik  zapewniający  osiąganie  przyspieszeń 
wymaganych w pkt.  4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 125 kW (170 KM), o max momencie 
obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2298cm3, z Euro 6?

Odpowiedź: Wskazane w pytaniu parametry spełniają wymogi Zamawiającego.

10. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy 
PN EN 1789 i NFZ, , który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną 
Jednostkę Notyfikującą,  którego przedział  medyczny ma długość 3,10 m,  szerokość 1,73 m 
oraz wysokość 1,85 m?

Odpowiedź: Wskazane  w  pytaniu  parametry  spełniają  wymogi  Zamawiającego.  Długość 
i wysokość  przedziału  medycznego,  po  przekroczeniu  wartości  minimalnej,  są  parametrami 
stanowiącymi kryterium oceny oferty.
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11. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy 
PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną 
Jednostkę Notyfikującą bez kurtyn nadokiennych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy 
PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną 
Jednostkę Notyfikującą, ze standardową kontrolą ciśnienia w oponach?

Odpowiedź: Zamawiający  w  zakresie  systemów  bezpieczeństwa  wymaga  kontroli  ciśnienia 
w oponach.

13. Pytanie:   Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  terminu  zakończenia  realizacji 
zadania ujętego w projekcie umowy w przypadku wystąpienia niemożliwej do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna 
ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a także gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego? 
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w zapisu w projekcie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

14. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści  standardową fabryczną długość  gwarancji  na samochód 
bazowy 24 miesiące bez limitu km, sprzęt medyczny 24 miesiące oraz na perforację nadwozia 
72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy, którą oferuje większość producentów?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza,  aby  okres  gwarancji  na  samochód  bazowy  wynosił 
minimum  24  miesiące  bez  limitu  km,  na  perforację  nadwozia  wynosił  72  miesiące  oraz 
na powłoki  lakiernicze  wynosił  36  miesięcy.  Natomiast  wskazana w pytaniu  długość  okresu 
gwarancji dla sprzętu medycznego spełnia minimalne wymogi Zamawiającego – dłuższy okres 
niż wymagany 24 miesięce jest parametrem stanowiącymi kryterium oceny ofert,  dodatkowo 
punktowanym.

15. Pytanie:   Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  odbiór  ambulansu  odbył  się  w  siedzibie 
Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie 
gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje postanowienia SIWZ.

16. Pytanie:   Wymagana  przez  Zamawiającego  budowa  zawieszenia  i  stabilizacja  obu  osi  ma 
zapobiegać nadmiernym przechyłom nadwozia przy pokonywaniu zakrętów i w zależności od 
typu napędu (dopuszczona przez siwz: oś przednia, lub oś tylna) odbywa się poprzez inne 
rozwiązania  konstrukcyjne  stosowane  indywidualnie  przez  każdego  z  producentów 
samochodów. Klasyczne stabilizatory obu osi są niezbędne do stabilizacji nadwozia wyłącznie 
przy napędzie tylnym w których środek masy jest usytuowany wysoko i samochód na zakrętach 
ma tendencję  do  nadmiernych przechyłów.  Natomiast  w przypadku napędu na oś  przednią 
klasyczne  stabilizatory  są  stosowane  wyłącznie  tylko  dla  osi  przedniej,  co  wynika  z  niżej 
położonego  środka  masy,  natomiast  oś  tylna  jest  stabilizowana  poprzez  sztywną  oś, 
teleskopowe amortyzatory hydrauliczne i  resory piórowe.  Stąd  prosimy o potwierdzenie,  że 
zamawiający  dopuszcza  na  zasadzie  równoważności  każde  fabryczne  rozwiązania 
konstrukcyjne  stabilizacji  osi  przedniej  i  osi  tylnej  oraz  resorów  tylnych  stosowane  w 
ambulansach posiadających Świadectwo Zgodności WE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności każde fabryczne rozwiązanie 
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konstrukcyjne  stabilizacji  osi  przedniej  i  osi  tylnej  oraz  resorów  tylnych  stosowane 
w ambulansach posiadających Świadectwo Zgodności WE.

17. Pytanie:   Czy  określenie  "Samochód  demonstracyjny"  oznacza  samochód  używany  tylko 
do pokazów,  który  był  transportowany  na  lawecie  i  posiada  przebieg  tzw.  techniczny 
do maksymalnie 5 km?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści nowoczesne rozwiązanie tj.  reflektory przednie z funkcją 
doświetlania  zakrętów  oraz  osobne  światła  przeciwmgielne  zgodnie  z homologacją  pojazdu 
kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

19. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem 
charakteryzujące się następującymi parametrami:

• przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości 
pod  materacem  umożliwiającą  ustawienie  wszystkich  dostępnych  funkcji  i pozycji 
transportowych,

• nosze  potrójnie  łamane  z  możliwością  ustawienia  pozycji  przeciwwstrząsowej  i  pozycji 
zmniejszającej napięcie mięśni brzucha,

• z  możliwością  płynnej  regulacji  nachylenia  oparcia  pod  plecami  do  kąta  90  stopni 
tj. do pozycji siedzącej,

• rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu,  przygięcie głowy 
do klatki piersiowej, ułożenie na wznak,

• z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej 
długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy,

• możliwość  montażu  dodatkowego  zestawem pasów lub  uprzęży  służącej  do  transportu 
małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej,

• ze  składanymi  poręczami  bocznymi,  z  chowanymi  przednimi  i  tylnymi  rączkami 
do przenoszenia,  z  możliwością  montażu  do  ramy  noszy  składanego  wieszaka 
do kroplówki,

• z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy,

• nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału,

• z  nie  sprężynującym materacem z  tworzywa sztucznego nie  przyjmującym krwi,  brudu, 
przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji 
transportowych,

• obciążenie dopuszczalne noszy 181 kg,

• waga oferowanych noszy 18 kg,

• z  systemem  składanego  podwozia  umożliwiającym  łatwy  załadunek  i  rozładunek 
transportera do/z ambulansu,

• regulacja wysokości w sześciu poziomach,

• wszystkie kółka jezdne o średnicy 125mm, 2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka 
umożliwiające  jazdę  zarówno  w  pomieszczeniach  zamkniętych  jak  i  poza  nimi 
na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach,
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• waga transportera 22 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy z transporterem o wskazanych 
w pytaniu parametrach.

20. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności inne miejsce na urządzenie do 
masażu klatki piersiowej niż "nad lewym nadkolem"?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  na  zasadzie  równoważności  zaproponowanie  innego 
miejsca na urządzenie do masażu klatki piersiowej niż nad lewym nadkolem.

21. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans 
spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada inne mocowanie lawety do podłogi 
niż za pomocą przesuwnyh paneli?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  na  zasadzie  równoważności  zaproponowanie  innego 
mocowania lawety do podłogi niż za pomocą przesuwnyh paneli.

22. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze, które posiadają inne rozwiązanie 
konstrukcyjne o takiej samej funkcjonalności niż uchylny stabilizator głowy i uchylne uchwyty 
transportera?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  noszy  posiadających  stabilizator  głowy 
i uchwyty  transportera  o  innych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych  zachowujących  wymaganą 
funkcjonalność.
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