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Zielona Góra, 10/04/2020 r. 

Wykonawcy, 
którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego 
w nw. Postępowaniu 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam, 
że w postępowaniu pn.: „Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i 
wyposażenia medycznego dla ambulansu” wpłynęły wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) na które Zamawiający udzielił na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp 
następujących odpowiedzi. 

Treść wniosków złożonych przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia:  

Pytanie 1  
Prosimy o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. 
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił załączniki w wersji edytowalnej na stronie www i BIP. 
 
Pytanie 2  
Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu samochodu bazowego.  
Odpowiedź: maksymalny roczny przebieg kilometrowy dla ambulansu wynosi 50.000,00 kilometrów. 
 
Pytanie 3  
Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy OPZ I.4 – Prosimy o podanie marki i modelu deski ortopedycznej jaka będzie przewożona w 
schowku zewnętrznym.  
Odpowiedź: Zamawiający najczęściej przewozi deski marki: Iron Duck i Ferno. 
 
Pytanie 5  
Dotyczy OPZ X.4 – Prosimy o doprecyzowanie po czyjej stronie jest opisany lokalizator GPS. W punkcie 
XIII.7 Zamawiający wskazał, iż moduł GPS dostarczy zamawiający. 
Odpowiedź: lokalizator GPS po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 6  
Dotyczy OPZ XII.12 – Czy zamawiający wymaga dostarczenie uchwytu kątowego do pompy infuzyjnej, 
który będzie zamontowany na jednym z paneli? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy OPZ XII.13 – Prosimy o potwierdzenie, iż postępowanie nie obejmuje butli tlenowych 10 l. 
Odpowiedź: postępowanie nie obejmuje butli tlenowych 10 l. 
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Pytanie 8  
Dotyczy OPZ XII.13 – Prosimy o potwierdzenie, iż postępowanie nie obejmuje butli tlenowych 2,7l.  
Odpowiedź: postępowanie nie obejmuje butli tlenowych 2,7 l. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy OPZ XII.13 – Czy Zamawiający wymaga reduktorów do butli tlenowych 2,7l.  
Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga 2 szt. reduktorów do butli tlenowych 2,7 l. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy OPZ XII.13 – Prosimy o podanie wysokości i średnicy butli tlenowych użytkowanych przez 
Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający posiada butle tlenowe o rozmiarach: a) wys. 96cm i średnicy 14cm, b) wys. 
78 cm i średnicy 18 cm i c) wys. 46 cm i średnicy 14 cm. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy OPZ XII.13 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga przepływomierza z 
nawilżaczem.  
Odpowiedź: nie wymaga. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy OPZ XIII.7 – Prosimy o podanie marki i modelu tabletu jaki będzie montowany w samochodzie.  
Odpowiedź: Durabook R11AH. 
 
Pytanie 13 
13. Dotyczy OPZ XIII.7 –Prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie montowana w  
samochodzie.  
Odpowiedź: HP Officejet 100 Mobile L411a. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający wymaga przetwornicy w ambulansie czyli dostępności prądu w gniazdach 230 V podczas 
jazdy?  
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie 15 
Z uwagi, że lodówka, belka zintegrowana z dachem, fotele na przesuwach, przetwornica, koło zapasowe i 
stopień nie są wymagane normą, a ważą w sumie około 100 kg, czy Zamawiający zgodzi się, aby włączyć to 
wyposażenie w rezerwę masową dedykowaną dla sprzętu medycznego? Przy takim rozwiązaniu rezerwa 
masowa na sprzęt medyczny będzie wynosiła 160 kg., a nie 260 kg.  
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający dopuści lawetę z klapką najazdową z przesuwem bocznym, ale bez wysuwu i możliwości 
ustawiania pozycji drenażowych. Pod linkiem znajduje się specyfikacja 
lawety: http://promeba.com/en/project/pb4201-extra-plane-stretcher-support-with-lateral-displacement/  
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 17 
Z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną wirusem COVID-19 i brakiem możliwości ustalenia ze strony 
dystrybutorów terminu realizacji dostawy respiratorów prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu 
dostawy respiratora.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze FERNO nie posiadające na całej długości bocznej 
zamontowanego fabrycznie gumowego odbojnika ? 
Inni producenci dzięki zastosowaniu profili okrągłych niwelują ryzyko otarć dużych powierzchni a nosze 
jakie chcielibyśmy zaoferować nie wymagają takiego zabezpieczenia. 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze spełniające wszystkie wymagania aktualnej normy PN EN 
1789+A2 i PN EN 1865-1, również w zakresie długości w celu zapewnienia możliwości transportu 
pacjentów o znacznym wzroście nie posiadające wydłużającego długość noszy podgłówka? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania nosze firmy FERNO, których rama 
noszy została wykonana z profilu okrągłego?  
Kształt profilu nie ma nic wspólnego z wytrzymałością na ekstremalne obciążenia. Na rynku Polskim 
występują nosze wykonane z profilu okrągłego o wytrzymałości większej niż wymaga Zamawiający np.: 
Ferno Mondial – 230 kg, Ferno F2 – 250 kg, Medirol – 250 kg.  
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający dopuści zestaw transportowy FERNO z 4 głównymi uchwytami, nie posiadający 
dodatkowych uchylnych uchwytów umożliwiających odblokowywanie goleni? Wyposażony dodatkowo w 
system automatycznego składania się goleni przednich podczas załadunku. System automatyczny oznacza 
brak konieczności wciskania, zwalniania jakichkolwiek dźwigni lub przełączników. 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Prosimy o doprecyzowanie pkt: „W razie awarii ambulansu, możliwość przełożenia noszy do innego 
ambulansu Zamawiającego, lub w razie awarii noszy możliwość podmiany noszy na inne nosze 
Zamawiającego”. Każdy producent posiada swoje unikalne rozwiązania dot. mocowań. Czy w związku 
powyższym Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę, który w razie awarii i 
konieczności wymiany zestawu transportowego dostarczy pasujący do mocowań w oferowanym ambulansie 
o nie gorszych parametrach niż zaoferowany zestaw? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający dopuści nosze z dodatkową funkcją umożliwiającą transport poszkodowanego  w pozycji  
siedzącej analogicznie jak na krześle transportowym z tylnymi rączkami składanymi? 
Uzasadnienie Nowe nosze posiadają funkcjonalność umożliwiająca złożenie noszy (poprzez skrócenie ramy) 
do pozycji krzesła gdzie pacjent jedzie na noszach z nogami opuszczonymi do dołu analogicznie jak na 
krześle transportowym . Taka konstrukcja jest bardzo przydatna w przypadku transportu pacjentów np. w 
wąskich klatkach czy też w windzie gdzie dzięki możliwości skrócenia długości ramy mamy możliwość 
zmieścić się do windy w bloku z pacjentem transportowanym na noszach bez konieczności jego znoszenia 
po schodach. 
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Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 24 

Czy zamawiający dopuści krzesło kardiologiczne FERNO z systemem zjazdowym wyposażone w 
demontowane siedzisko i oparcie wykonane z pokrytej winylem tkaniny nylonowej o wysokiej 
na ścieranie, pęknięcia, zmywalne, i umożliwiające dezynfekcję, o wym
20 cm ? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
 
Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Termin 
składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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Czy zamawiający dopuści krzesło kardiologiczne FERNO z systemem zjazdowym wyposażone w 
demontowane siedzisko i oparcie wykonane z pokrytej winylem tkaniny nylonowej o wysokiej 
na ścieranie, pęknięcia, zmywalne, i umożliwiające dezynfekcję, o wymiarach po złożeniu: 100cm x 58 cm x 

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Termin 
składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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Czy zamawiający dopuści krzesło kardiologiczne FERNO z systemem zjazdowym wyposażone w 
demontowane siedzisko i oparcie wykonane z pokrytej winylem tkaniny nylonowej o wysokiej odporności 

iarach po złożeniu: 100cm x 58 cm x 

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Termin 


