
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 29.01.2019 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego na zakup i  dostawę ambulansu  typu  C na potrzeby

„Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 200/2019).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz.

1986  ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące

pytania:

1. Czy zamawiający dopuści w przedniej części dachu zintegrowaną z nadwoziem sygnalizację

świetlną  typu  LED  bez  dodatkowych  reflektorów  typu  LED  do  oświetlenia  przedpola?

Stosowanie  światła  roboczego  w  przedniej  części  ambulansu  jest  dublowaniem  świateł

pojazdu bazowego.

Odp.  Zamawiający  dopuści  w  przedniej  części  dachu  zintegrowaną  z  nadwoziem

sygnalizację świetlną typu LED bez dodatkowych reflektorów typu LED do oświetlenia

przedpola.

2. Czy zamawiający  dopuści  w  tylnej  części  dachu  zintegrowaną  z  nadwoziem  sygnalizację

świetlną typu LED  z dodatkowymi światłami funkcyjnymi typu LED koloru pomarańczowego

zastępujące dodatkowe kierunkowskazy.

Odp.  Zamawiający  dopuści  w  tylnej  części  dachu  zintegrowaną  z  nadwoziem  sygnalizację

świetlną typu LED z dodatkowymi światłami funkcyjnymi typu LED koloru pomarańczowego

zastępujące dodatkowe kierunkowskazy.

3. Czy  zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  wyposażony  w  jeden

nowoczesny reflektor zewnętrzny typu LED na boku ambulansu zastępujący stosowane do tej

pory dwa źródła światła. Sterowanie lampą z kabiny kierowcy i przedziału medycznego.



Odp.  Zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  wyposażony  w  jeden

nowoczesny  reflektor  zewnętrzny  typu  LED  po  bokach  ambulansu.  Sterowanie  lampami

z kabiny kierowcy i z przedziału medycznego.

4. Zgodnie  z  punktem 4.5.8  Polskiej  Normy PN-EN 1789+A2:2015  Pojazdy Medyczne  i  ich

wyposażenie – Ambulanse drogowe, ambulans powinien być wyposażony w dwa mocowania

zestawów do infuzji. Czy zamawiający dopuści ambulans z trzema uchwytami infuzyjnymi?

Odp. Zamawiający dopuści ambulans z trzema uchwytami infuzyjnymi.

5. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą PN-

EN  1789+A2:2015  wyposażony  w  zewnętrzny  schowek  na  2  butle  tlenowe,  materac

próżniowy, nosze podbierakowe, kamizelkę KED. Mocowanie deski ortopedycznej w kieszeni

podstawy  pod  nosze,  uchwyt  na  kaski  w  kabinie  kierowcy,  krzesełko  kardiologiczne

w przedziale  medycznym.  Drzwi  schowka  z  elektrycznym  systemem  domykania.  Odczyt

poziomu tlenu w butlach z panelu sterującego w przedziale medycznym.

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza, aby uchwyty na kaski znajdowały się w kabinie kierowcy

oraz nie dopuszcza, aby krzesełko kardiologiczne było mocowane w przedziale medycznym.

Zamawiający  dopuszcza  mocowanie  deski  ortopedycznej  w  kieszeni  podstawy  pod  nosze.

Dopuszcza  również  odczyt  poziomu  tlenu  w  butlach  z  panelu  sterującego  w  przedziale

medycznym,  jednak  ma  być  zapewniony  dostęp  do  zaworów  butli  tlenowych  od  wnętrza

przedziału medycznego.

6. Czy  zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  z  pełną  przegrodą

oddzielającą kabinę kierowcy od przedziału dla pacjenta. Zgodnie z punktem 4.4.4 Polskiej

Normy PN-EN 1789+A2:2015 Pojazdy Medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe,

jeżeli  w  przegrodzie  zamontowane  są  drzwi,  nie  powinno  być  możliwości  prowadzenia

pojazdu z drzwiami w pozycji otwartej. Drzwi te powinny być zabezpieczone przed otwarciem,

gdy ambulans drogowy jest w ruchu. 

W związku z tym obsługa ambulansu może przemieszczać się  tylko  i  wyłącznie podczas

postoju  ambulansu.  Praktyki  wyłączania  blokady otwarcia  drzwi  stosowane przez Zespoły

Medyczne są rażącym złamaniem zapisów normy PN-EN 1789

Odp. Zamawiający nie dopuści na zasadzie równoważności ambulansu z pełną przegrodą 

oddzielającą kabinę kierowcy od przedziału dla pacjenta.

7. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą PN-

EN  1789+A2:2015  wyposażony  w  blat  roboczy  z  materiału  ABS  nie  wymagający

zabezpieczenia blachą nierdzewną stosowaną przy zabudowie meblowej z płyt drewnianych.



Odp. Zamawiający nie dopuści na zasadzie równoważności ambulansu wyposażonego w blat 

roboczy z materiału ABS.

8. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą PN-

EN 1789+A2:2015 wyposażony w zabudowę meblową na ścianach bocznych (lewej i prawej):

-  zestawy  szafek  i  półek  wykonanych  z  tworzywa  sztucznego,  zabezpieczone  przed

niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, półki  podsufitowe z nie

przezroczystymi drzwiczkami i bez podświetlenia, drzwiczki oznakowane znakami graficznymi

odpowiednimi  dla  przechowywanego  tam  wyposażenia,  umożliwiające  uporządkowane

przechowywanie leków, środków jednorazowego użytku, sprzętu medycznego,

- na ścianie grodziowej zamykany na klucz schowek na środki psychotropowe.

Drzwiczki wykonane z materiału ABS który podczas wypadku nie łamie, nie kruszy się jak ma

to miejsce przy drzwiczkach z pleksi która zachowuje się jak szkło i jest niebezpieczna  dla

pacjenta oraz zespołu medycznego.

Odp.  Zamawiający  nie  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulansu  wyposażonego

w zabudowę meblową, gdzie półki podsufitowe będą posiadały nieprzezroczyste drzwiczki i nie

będą posiadały oświetlenia. Schowek na środki psychotropowe na ścianie lewej.

9. Czy  zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  ze  schowkami  na torby

medyczne w zabudowie ściany grodziowej. 

Odp. Zamawiający nie dopuści na zasadzie równoważności ambulansu ze schowkami na torby 

medyczne w zabudowie ściany grodziowej.

10.Czy  zamawiający  dopuści  na  prawej  ścianie  fotel  zgodny  z  wymaganiami  SIWZ  bez

możliwości przesuwu wzdłuż noszy? Opcja ta oferowana jest tylko przez jednego producenta

ambulansów.  Zakres przesuwu fotela jest znikomy i nie wpływa na poprawę funkcjonalności

ambulansu.

Odp. Zamawiający dopuści na prawej ścianie fotel bez możliwości przesuwu wzdłuż noszy.

11. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą PN-

EN 1789+A2:2015 wyposażony w stały fotel na ścianie działowej – tyłem do kierunku jazdy,

ze składanym siedziskiem, zagłówkiem, wyposażony w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa nie

wymagający przesuwu gdyż jego usytuowanie umożliwia bliski dostęp do wezgłowia pacjenta.

Odp.  Zamawiający wymaga, aby fotel u wezgłowia noszy posiadał system przesuwu zgodny

z osią wzdłużną pojazdu.

12.Czy  zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  wyposażony  w panel

sterujący w przedziale medycznym usytuowany w centralnej części zabudowy sufitowej?



Odp.  Zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  wyposażony  w  panel

sterujący w przedziale medycznym usytuowany w centralnej części zabudowy sufitowej.

13.Wnosimy o wprowadzenie do SIWZ parametru dodatkowego punktowanego za zaoferowanie

przez  wykonawcę  ambulansu  fabrycznie  nowego.  Pojazd  demonstracyjny  jest  de  facto

pojazdem używanym więc i cena jego jest niższa niż nowego. Dodatkowe punkty pozwolą

na zniwelowanie tej różnicy.

Odp. NIE 

14.Czy Zamawiający dopuści ambulans , który na prawej ścianie posiadał będzie niską szafkę

z półką  na plecak lub  torbę ratunkową z  zabudowaną nagrzewnicą  wodną? Chcielibyśmy

wyjaśnić,  iż  oczekują  Państwo  ambulansu  z  DMC  do  3,5t  co  nieiose  za  sobą  pewne

ograniczenia  w zabudowie  specjalnej.  Zaoferowanie  wysokiej  zabudowy/słupka  na  prawej

ścianie wykracza poza ładowność pojazdu.

Odp.  Zamawiający nie  dopuści  ambulansu,  który na prawej  ścianie  posiadał  będzie

niską szafkę z półką na plecak lub torbę ratunkową z zabudowaną nagrzewnicą wodną.

15.Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści lampy sygnalizacyjne LED  w pasie

przednim zamiast na podszybiu?

Odp.  Zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  lampy  sygnalizacyjne  LED

w pasie przednim zamiast na podszybiu.


