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WYJAŚNIENIE  

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w 

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz 

sprzętem medycznym. 

 

W dniu 29 marca 2019 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego. 

 

1.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.1 - Czy Zamawiający na 

zasadzie równoważności dopuszcza do zaoferowania ambulanse w których ściany i sufit 

przedziału medycznego wykonane są w innej technologii niż „szczelne tłoczenia”, „tłoczone 

profile” (np. z wykorzystaniem płyt z twardego PCV, z elementami laminowanymi ) 

spełniającej wymagania normy PN-EN 1789+A2:2015 oraz pozostałe wymagania 

Zamawiającego? 

Odp. 1 Zamawiający wymaga nowoczesnej ale już szeroko stosowanej technologii zabudowy 

ścian i sufitu w ambulansie i nie może dopuścić technologii z twardych płyt PVC, która nie 

posiada cech równoważnych do wymaganej w SIWZ. 

 

2.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.1 – prosimy o dopuszczenie 

samochodu z DMC 3,88 t., które jest wystarczające do zapewnienia rezerwy masowej dla 

ambulansu typu C. 

Odp.2 Zgodnie z SIWZ 

 

3.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.2 – prosimy o 

doprecyzowanie ilość miejsc siedzących w ambulansie – w opisanym punkcie są to 4 miejsca, 

natomiast w dalszej części jest to 5 miejsc. 

Odp. 3 Zamawiający wymaga przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na 

noszach. 



 

 

 

4.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.13 – prosimy o podanie 

marki i modelu krzesełka jakie będzie przewożone w schowku zewnętrznym w celu 

przygotowania odpowiedniego mocowania. 

Odp. 4 Zamawiający taką wiedzę będzie miał dopiero po rozstrzygnięciu niniejszego 

postępowania dlatego też oczekuje mocowania na tyle uniwersalnego, które nie ograniczało by 

się tylko do jednego modelu. 

 

5.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.13 – prosimy o dopuszczenie 

miejsca montażu deski ortopedycznej dla dzieci w przedziale medycznym z dostępem przez 

drzwi tylne w specjalnej wnęce. 

Odp. 5 Zgodnie z SIWZ. 

6.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.14 – Prosimy o dopuszczenie 

ambulansu wyposażonego tylko w poduszki czołowe oraz miednicowe (bez bocznych i 

nadokiennych), które są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa, a także pozwolą złożyć 

konkurencyjną ofertę. 

Odp. 6 Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

7.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.14 – Prosimy o dopuszczenie 

ambulansu nie wyposażonego w poduszki nadokienne – kurtynowe. 

Odp. 7 Patrz odpowiedź na pytanie nr 6. 

 

8.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.27 – Zamawiający wymaga 

aby instalacja elektryczna zabudowy wykorzystywała fabryczny moduł producenta do 

sterowania funkcjami przedziału medycznego – prosimy o dopuszczenie aby sterowanie 

funkcjami przedziału medycznego odbywało się poprzez moduł producenta zabudowy co jest 

rozwiązaniem nowatorskim oraz nie ma wpływu na funkcjonowanie elementów zabudowy 

medycznej. 

Odp. 8 Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

9.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.29 – czy nie doszło do 

omyłki pisarskiej przy opisie funkcji panelu sterującego (sterowania blokadą drzwi pomiędzy 

przedziałami) – Zamawiający wymaga pełnej ściany działowej. Prosimy o wykreślenie tego 

parametru. 

Odp. 9 Zamawiający rezygnuje z tego wymogu. 

 

10.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.VII.4 – prosimy o 

dopuszczenie montażu niezależnego ogrzewania wodnego na etapie produkcji ambulansu co 

nie ma wpływu na użytkowanie, a urządzenie spełnia taką samą funkcję jak to montowane 

fabrycznie. 

Odp. 10 Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje wymagania SIWZ. 



 

 

 

11.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.IX.1-2 – prosimy o 

dopuszczenie belek które są wypełnione modułami świetlnymi w przedniej części natomiast nie 

całej – na środku belki jest miejsce na napis ambulans. Nie ma to wpływu na widoczność i 

spełnia wymagania ustawy oraz norm. 

Odp. 11 Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

12.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.IX.1-2 – prosimy o 

dopuszczenie belek świetlnych marki Federal model Aurum które posiadają homologację R10, 

spełniają wymagania ustaw o ruchu drogowym oraz są zgodne z normami. 

Odp. 12 Sygnalizacja uprzywilejowana ma spełniać minimalne wymagania opisane w SIWZ. 

 

13.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.IX.6 – prosimy o 

potwierdzenie iż dodatkowe światła led na błotnikach dotyczą tylko błotników przednich. 

Odp. 13 Tak, potwierdzamy. 

 

14.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.2 – prosimy o 

dopuszczenie fotela u wezgłowia noszy bez zintegrowanych pasów do przewożenia dzieci. 

Zamiast tego prosimy o równoważne dopuszczenie uprzęży do przewożenia dziecka na 

noszach lub w fotelu. Uprząż zajmuje mniej miejsca, jej montaż jest bardzo prosty, jest 

rozwiązaniem tańszym, a przewóz dzieci w ambulansie występuje bardzo rzadko 

(kazuistycznie). 

Odp. 14 Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

15.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.2 – prosimy o 

dopuszczenie tablicy sucho-ścieralnej o wymiarach 30x30 cm, które są wystarczające do 

zapisania potrzebnych danych. 

Odp. 15  Zamawiający dopuszcza tablicę sucho-ścieralną o minimalnych wymiarach 500x500 

mm. 

16.    W przypadku odpowiedzi negatywnej na poprzednie pytanie prosimy o podanie min. 

wymiarów jakie musi posiadać wymagana przez Państwa tablica. 

Odp. 16 Jak wyżej. 

 

17.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.3 – prosimy o 

doprecyzowanie – czy jeśli dostęp do urządzenia do masażu klatki piersiowej jest z przedziału 

medycznego oraz z zewnętrznego schowka i posiada atest (co jest rozwiązaniem lepszym od 

wymaganego przez Państwa – podwójna dostępność), Wykonawca może uznać iż spełnia 

parametr punktowany? 

Odp. 17 Zgodnie z SIWZ. 



 

 

 

18.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.3 – prosimy o podanie 

marki i modelu urządzenia do masażu klatki piersiowej jaki będzie przewożony w ambulansie. 

Odp. 18 Zamawiający taką wiedzę będzie miał dopiero po rozstrzygnięciu niniejszego 

postępowania dlatego też oczekuje mocowania na tyle uniwersalnego, które nie ograniczało by 

się tylko do jednego modelu. 

  

19.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.6 – z uwagi na różne 

rozmiary respiratorów prosimy o dopuszczenie miejsca na respirator nie w sufitowej wnęce, a 

na odrębnym adapterze na ścianie lewej. 

Odp. 19 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

20.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.9 – pragniemy zwrócić 

uwagę Zamawiającego na opisane przez niego rozwiązanie. Zamawiający wymaga montażu 

lawety do przesuwnych paneli, żeby nie ingerować w podłogę ambulansu i mieć możliwość 

zamontowania dowolnej lawety. Po pierwsze, aby zamontować przesuwne panele również 

trzeba zaingerować w podłogę (wymagane jest przykręcenie 8-16 śrub mocujących), przy 

montażu lawety do podłogi wystarczą 4 śruby. Po drugie do podłogi również można przykręcić 

dowolną postawę do noszy głównych. Po trzecie, w historii firmy nigdy nie zdarzyło się aby 

Zamawiający w czasie użytkowania ambulansu wymieniał lawetę, a nawet gdyby chciał to 

zrobić to pewnie zrobił by to przy użyciu autoryzowanego serwisu, aby mieć pewność że jest to 

odpowiednio zrobione. Jesteśmy świadomi, iż nie jest to parametr wymagany lecz punktowany, 

natomiast prosimy o podanie kontrargumentów, które może uświadomią nam logikę 

wymaganego rozwiązania. 

Odp. 20 Zamawiający określił wymagania dla przedmiotu zamówienia również w zakresie 

kryteriów poza cenowych aby dać możliwość złożenia ofert wykonawcą spełniającym 

minimalne wymagania SIWZ.  

 

21.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.15 - prosimy o 

dopuszczenie dwóch anten typu „rekinek”, anten dwuzakresowych GPS/GSM – 

kompatybilnych z systemem SWD oraz sprawdzonych i użytkowych przez inne podmioty 

PRM o parametrach: 

Antena typu: SHARK 

Zakres fal : GPS, GSM 

Rodzaj złącz: 2 X SMA-A Kątowe 90 stopni (SMA1112A53G550) 

Wymiary otworu montażowego: fi 15mm 

Zysk w paśmie GSM: 2,15 dBi 

Impedancja falowa GSM: 50 ohm 

Zysk w pasmie GPS: 3 dBi 

Impedancja falowa GPS: 50 ohm 

Rodzaj przewodu: RG174 

Odp. 21 Zgodnie z SIWZ. 

 

22.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.16 – prosimy o 

doprecyzowanie czy radiotelefon przewoźny wymagany przez użytkownika ma być 



 

 

równoważny do radiotelefonu ICOM czy KENWOOD z uwagi, iż są to dwa różne 

radiotelefony. 

Odp. 22 Równoważny do radiotelefonu KENWOOD. 

 

23.    Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.18 – prosimy o 

potwierdzenie, iż wymienione uchwyty mają zostać ujęte w cenie przetargowej i Wykonawca 

ma je dostarczyć wraz z ambulansem. 

Odp. 23 Tak, potwierdzamy. 

 

24.    Dotyczy system SWD PRM – prosimy o doprecyzowanie w jakie elementy systemu 

SWD ma być uzbrojony ambulans, a które elementy są po stronie Zamawiającego: 

a.    Moduł Teltonika, 

b.    Stacja dokująca z zasilaczem 

c.    Drukarka 

d.    Moduł GPS 

Odp. 24 Ambulans ma być wyposażony w moduł GPS i Teltonika. 

 

25.    Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe 

samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji 

mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to 

może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i 

Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca 

podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są 

niezbędne w celu jej utrzymania. 

Odp. 25 Zgodnie z SIWZ. 

 

26.    Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe 

zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w 

cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. 

Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe 

przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania. 

Odp. 26 Zgodnie z SWIZ. 

 

27.    Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe 

sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w 

cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. 

Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe 

przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania. 

Odp. 27 Zgodnie z SIWZ. 

 

 


