
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 30.01.2019 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. Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub

lawecie ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający informuje, że dostawa ambulansu ma się odbyć lawetą.

2. Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją

kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia

pojazdu przez kierowcę  ?

Odp.  Zamawiający  nie  wymaga  zaoferowania  ambulansu  z  fabryczną  automatyczną

klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic.

3. 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,  posiadający  drzwi  przesuwne  pomiędzy  kabiną  kierowcy,

a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN  1789 pkt. 4.5.2.3

i wymogiem  NFZ  posiadające wysokość przejścia 165 cm, na potwierdzenie czego ambulans

posiada  Certyfikat  Jednostki  Notyfikującej  potwierdzającej  jego  zgodność  z  przytoczoną

normą ?



Odp.  Zamawiający  wymaga,  aby  drzwi  przesuwne  pomiędzy  kabiną  kierowcy

a przedziałem pacjenta posiadały wysokość przejścia minimum 180 cm.

4. Zamawiający wymaga przegrody z przejściem z przedziału pacjenta do kabiny kierowcy oraz

podłogi łatwo zmywalnej połączonej szczelnie z zabudową boków.

Rozwiązanie takie stwarza niebezpieczeństwo przedostania się cieczy zmywającej do kabiny

kierowcy i zalania jej wyposażenia  np. urządzeń elektrycznych, mechanicznych itp.

Czy w związku z tym jest wymagane, aby drzwi na przegrodzie posiadały próg o wysokości

minimum 10 cm, na  który jest wywinięte szczelne pokrycie podłogi  ?

Odp. Zamawiający informuje, że nie jest wymagane, aby drzwi na przegrodzie posiadały

próg o wysokości minimum 10 cm, na który jest wywinięte szczelne pokrycie podłogi.

Zamawiający  wymaga,  aby  montaż  urządzeń  elektrycznych,  mechanicznych  itp.  był

rozwiązany w sposób uniemożliwiający ich zalanie.

5. Czy  określenie  " drążki stabilizacyjne obu osi " oznacza, iż jest wymagana stabilizacja osi

przedniej  i  tylnej  gwarantująca  dobrą  przyczepność  i  manewrowość  w  trudnym  terenie,

umożliwiająca  komfortowy  przewóz  pacjentów,  którą  zapewniają  różne  rozwiązania

konstrukcyjne  zawieszenia  obu  osi  stosowane  fabrycznie  przez  każdego  z  producentów

samochodów bazowych  przeznaczonych do adaptacji  na ambulanse sanitarne o DMC do

max. 3,5 t ?

Odp. Zamawiający wymaga drążków stabilizacyjnych minimum jednej osi pojazdu.

6. 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,  które  to  wymiary  są  całkowicie  zgodne  z  normą   PN  EN  1789

i wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C ?

Odp. Zamawiający wymaga, aby długość przedziału medycznego wynosiła min. 3,25m,

szerokość min. 1,70m, wysokość min. 1,85m.

7. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający automatyczną skrzynię

biegów ?

Odp.  Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  ambulansu  posiadającego

automatyczną skrzynię biegów.

8. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN

1789 i NFZ, który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel

kierowcy z  regulacją  w 3  płaszczyznach,  plus  dodatkowa  pełną  regulację   oparcia  oraz



odcinka  lędźwiowego,  co  w  pełni  umożliwia  zajęcie  przez  kierowcę  właściwej  pozycji

względem kierownicy ?

Odp.  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  ambulans  posiadający  regulację

kolumny kierownicy w jednej  płaszczyźnie,  oraz fotel  kierowcy z regulacją w trzech

płaszczyznach z pełną regulacją oparcia oraz odcinka lędźwiowego.

9. 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,  posiadający  poduszki  boczne  o  dużej  powierzchni  ochrony  bez

dodatkowych kurtyn nadokiennych ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania ambulansu bez kurtyn powietrznych.

10.Czy  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  ambulans  posiadający  drzwi  boczne

z łożyskami ślizgowymi nowej generacji o małych oporach toczenia ,  które są również bardzo

ciche zamiast elektrycznego wspomagania domykania drzwi bocznych ?

Wyjaśniamy,  że  elektryczne  domykanie  drzwi  bocznych  w  połączeniu  z  reszta  opisu

jednoznacznie  wskazuje  na  samochód  Mercedes  Sprinter,  co  stanowi  ograniczenie

konkurencji.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ambulansu posiadającego drzwi boczne z łożyskami

ślizgowymi  nowej  generacji  o  małych  oporach  toczenia.  Zamawiający  wymaga

elektrycznego systemu wspomagania domykania drzwi bocznych przesuwnych.

11. 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, z średnicą zawracania między krawężnikami 15,7 m ?

Odp.  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  ambulans  ze  średnicą  zawracania

między krawężnikami wynoszącą 15,7m.

12.Czy  Zamawiający  dopuszcza  na  zasadzie  równoważności  do  zaoferowania  samochód

w którym  stabilizacja  toru  jazdy,  precyzja  prowadzenia,  komfort  oraz  bezpieczeństwo

użytkownika  zostały  uzyskane  przez  inne  rozwiązania  konstrukcyjne  (budowa  układu

jezdnego  obu  osi,  rozmieszczenie  elementów  przeniesienia  napędu  na  przód

ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony

środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Wyjaśniamy, że oferowany samochód spełnia wszystkie wymogi normy  PN EN 1789 i NFZ,

oraz   posiada  Certyfikat  Zgodności  z  w/w  normą  wydany  przez  Niezależną  Jednostkę

Notyfikującą.



Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans, w którym stabilizacja toru

jazdy,  precyzja  prowadzenia  komfort  oraz  bezpieczeństwo  użytkownika  zostały

uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne niż stabilizator osi tylnej.

13.Czy  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  obrotowy  fotel  spełniający  wymogi  siwz

na przegrodzie bez możliwości jazdy przodem do kierunku jazdy ?

Odp.  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  obrotowy  fotel  na  przegrodzie  bez

możliwości jazdy przodem do kierunku jazdy.

14.Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące

bez limitu km, oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy

którą oferuje większość producentów  ?

Odp. Zamawiający dopuści długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez

limitu kilometrów, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i  powłoki  lakiernicze 36

miesięcy.

15.Czy Zamawiający  dopuści  podgrzewanie  szyby przedniej  w  inny sposób  niż  elektrycznie,

gdzie w przypadku awarii układu elektrycznego lub braku zasilania następuje bez użyteczność

tego rozwiązania ?

Odp.  Zamawiający  nie  dopuści  dogrzewania  szyby  przedniej  w  inny  sposób  niż

elektrycznie.

16.Czy  Zamawiający  dopuszcza    reflektory  przednie  z  funkcją  doświetlania  zakrętów  oraz

osobnych świateł  przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu  kompletnego, co jest

obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?

Odp.  Zamawiający dopuści  reflektory przednie  z funkcją doświetlania  zakrętów oraz

osobne światła przeciwmgielne.

17.Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  –  pkt.  X.  ppkt.  8.  –  Prosimy  Zamawiającego

o dopuszczenie mocowania butli o pojemności 2,7l.  

Odp. Zamawiający dopuszcza mocowania butli o pojemności 2,7 l.

18.Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  –  pkt.  X.  ppkt.  12.  –  Prosimy  Zamawiającego

o potwierdzenie,  że  w dniu  podpisania  Umowy przekaże Wykonawcy częstotliwości  pracy

radiotelefonów,  które  mają  być  zaprogramowane zgodnie  z  wymaganymi  przez Centralną

Dyspozytornię Medyczną w Olsztynie. 

Odp.  Zamawiający  informuje,  że  nie  posiada  wiedzy  na  temat  częstotliwości  pracy

radiotelefonów. W przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z firmą PROFKOM

z Olsztyna, ul. Ratuszowa 7.



19.Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  –  pkt.  X.  ppkt.  20.  –  Prosimy  Zamawiającego

o doprecyzowanie co Wykonawca ma zamontować w ambulansie: a.    Dwie anteny dachowe

dwuzakresowe zakończone odpowiednimi wtykami wyprowadzonymi  w miejscach montażu

modułu  GPS  oraz  stacji  dokującej  b.     Instalację  elektryczną  (zasilanie)  modułu,  stacji

dokującej c.    Przeprowadzenie kabla USB pomiędzy stacją dokującą, a drukarką d. Gniazdo

12 V oraz podstawę pod drukarkę na ścianie działowej e.    Uchwyt do drukarki z zasilaczem

f. Stację dokującą wraz z zasilaczem 

Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca ma zamontować w ambulansie:

-  dwie  anteny  dachowe  dwuzakresowe  zakończone  odpowiednimi  wtykami

wyprowadzonymi w miejscach montażu modułu GPS oraz stacji dokującej

- instalację elektryczną (zasilanie) modułu, stacji dokującej

- przeprowadzenie kabla USB pomiędzy stacją dokującą, a drukarką

- gniazdo 12 V oraz podstawę pod drukarkę na ścianie działowej

- uchwyt do drukarki z zasilaczem

- stację dokującą wraz z zasilaczem.

20.Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  –  pkt.  X.  ppkt.  20.  –  Prosimy  Zamawiającego

o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest tablet, drukarka oraz Moduł Teltoniki. 

Odp.  Zamawiający  potwierdza,  że  po  jego  stronie  jest  tablet,  drukarka  oraz  Moduł

Teltoniki.

21.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. XIII.  ppkt. 1. – Prosimy o podanie wymiarów

toreb medycznych, które mają być mocowane w szafce zamontowanej w prawej tylnej szafce.

Odp. Wymiary toreb, które mają być przechowywane w szafce zamontowanej z tyłu po

stronie prawej: gł. 30 cm, szer. 35 cm, wys. 20 cm.

22.Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  –  pkt.  XIII.  ppkt.  1.  –  Prosimy  Zamawiającego

o dopuszczenie  mocowania  wskazanych  toreb  medycznych  w  schowku  zewnętrznym

z możliwością tzw. podwójnego dostępu, zarówno z zewnątrz pojazdu, jak i poprzez przedział

medyczny.

Odp.  Zamawiający  dopuszcza  umiejscowienie  toreb  medycznych  w  schowku

zewnętrznym z możliwością tzw. podwójnego dostępu, zarówno z zewnątrz pojazdu, jak

i poprzez przedział medyczny.

23.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. XIII. ppkt. 6. –Zamawiający wymaga mocowania

trzech  paneli  do  sprzętu,  a  wskazuje  cztery urządzenia,  tj.  defibrylator,  respirator,  pompa

infuzyjna,  ładowarka  LP15.  Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  iż  wymaga



dodatkowego panelu do zamocowania ładowarki LP15. 

Odp. Zamawiający nie wymaga dodatkowego panelu do zamocowania ładowarki LP 15.

24.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. XIII. ppkt. 6. –Prosimy Zamawiającego o podanie

marki i modelu Respiratora, który ma być przewożony na jednym z paneli mocowanych na

ścianie lewej. 

Odp. Zamawiający informuje, że posiada respirator ParaPac 2D.

25.Dotyczy  parametrów  punktowanych  –  Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  czy

wskazany  parametr  dot.  oklejenia  LUX  z  folii  mikro  pryzmatycznej  dotyczy  zarówno  foli

czerwonej, jak i niebieskiej oraz Logo i napisów na Ambulansie?

Odp. Zamawiający informuje, że oklejenie LUX z folii mikro pryzmatycznej dotyczy folii

czerwonej  oraz Logo i napisów na ambulansie.

26.Dotyczy  warunków  gwarancji  -  W  związku  z  wymaganiami  Zamawiającego,  prosimy

o potwierdzenie iż to Wykonawca ponosi koszty związane z wymaganymi przeglądami oraz

częściami  eksploatacyjnymi,  np.  wymiana  oleju,  klocków  hamulcowych,  filtrów,  itp.

Wyjaśnienie:   Wszelkie  naprawy w okresie  gwarancji  pokrywa  Wykonawca.  W przypadku

przeglądów eksploatacyjnych koszty oscylują w kwocie około  25 000 zł netto. Koszty te mogą

być  doliczone  do  ceny  ambulansu  (Zamawiający  zapłaci  za  ww.  przeglądy  „z  góry”)

i powodować  przekroczenie  zaplanowanego  budżetu  na  zakup,  bądź  koszty  te  będą

ponoszone przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji pojazdu.  

Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  czy  koszty  te  Wykonawca  ma  wliczyć  w  cenę

oferty? 

Odp.  Zamawiający  informuje,  że  koszty  związane  z  wymaganymi  przeglądami

gwarancyjnymi oraz częściami eksploatacyjnymi pojazdu bazowego np. wymiana oleju,

klocków  hamulcowych,  filtrów  itp.  będą  ponoszone  przez  Zamawiającego  w trakcie

eksploatacji pojazdu. Kosztów tych Wykonawca nie wlicza w cenę oferty.

 

Z poważaniem


