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WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: postępowania na zakup 1 szt. ambulansu bariatrycznego z wyposażeniem, znak sprawy 
25/ZA/20, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.09.2020 r., nr 581963-N-2020 
 
 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 1: „Z uwagi na kilkumiesięczny czas oczekiwania na pojazdy bazowe w kolorze białym, pra-
gniemy zapytać, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ambulansu w kolorze żół-
tym, co zagwarantuje krótki termin realizacji.” 

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 

Pytanie 2: „Z uwagi na posiadaną kompletację pojazdu bazowego, prosimy o dopuszczenie ambulansu 
bez nadokiennych kurtyn powietrznych. Chcielibyśmy Państwu zaoferować ambulans wypo-
sażony w  czołowe oraz boczne poduszki powietrzne. ” 

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 



 

2 
 

Pytanie 3: „Prosimy o dopuszczenie ambulansu bez czujników parkowania. Oferujemy kamerę cofania 
z wyświetlaczem zintegrowanym w lusterku wstecznym.” 

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 4: „Prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w zbiornik paliwa o pojemności 71l.” 
Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 5: „Prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w przednie i tylne hamulce tarczowe z 

czego przednie wentylowane.” 
Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 6: Z” uwagi na długość noszy bariatrycznych wraz z systemem załadunku, prosimy  
o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w dwa fotele obrotowe montowane na prawej ścianie w prze-
dziale medycznym, bez fotela montowanego u wezgłowia noszy, lub z fotelem montowanym bezpośred-
nio na ścianie działowej (fotel odwrotnie do kierunku jazdy), wówczas nie stosowane jest przejście po-
między przedziałami. Poniżej zdjęcia rozwiązania z dwoma fotelami na ścianie prawej, bez fotela u 
wezgłowia.” 
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Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 7: „Czy Zamawiający dopuści ambulans wyprodukowany w 2020r, zabudowa medyczna jak i 

pojazd bazowy?” 

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 8: „Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu wyposażonego w 

przejście pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Jeżeli przejście nie jest wy-
magane, prosimy o potwierdzenie, ze przy opisie panelu sterującego montowanego w kabinie 
kierowcy doszło do omyłki pisarskiej i nie jest wymagane sterowanie drzwiami.” 
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Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu zarówno wyposażonego w przej-
ście pomiędzy kabiną kierowcy jak i bez przejścia – przy zachowaniu dodatkowych wymagań okre-
ślonych przez zamawiającego. Należy w załączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 9: „Z uwagi na wymiary noszy bariatrycznych wraz z  systemem załadunku, które chcielibyśmy 

Państwu zaoferować, prosimy o dopuszczenie zabudowy  kompatybilnej z oferowanymi no-
szami, uwzględniającej poniżej opisane rozwiązania: 

           Schowek techniczny z miejscem i systemem mocowania: 

 Deski ortopedycznej dla dorosłych  
 Deski ortopedycznej dla dzieci 
 Noszy podbierakowych 
 Krzesełka kardiologicznego, także  z systemem płozowym 
 Pojemnika reimplantacyjnego 
 Materaca próżniowego 
 3 szt. Kasków ochronnych 
 2 szt. Butli tlenowych o pojemności 10l wraz z reduktorami 
Miejsce i system mocowania desek, noszy podbierakowych oraz krzesełka jest kompatybilne  
z różnymi modelami, różnych producentów. 

Miejsce i system mocowania urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz miejsce na 
plecak/ torbę ratowniczą znajduje się w przedziale medycznym.” 

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 10: „Oferowane przez naszą spółkę ambulanse bariatryczne, wyposażone są w dwa fotele  na 
prawej ścianie, tym samym miejsce na plecak ratunkowy znajduje się wyłącznie w szafce na ścianie dzia-
łowej. Prosimy o rezygnację z otwieranego uchwytu na plecak ratunkowy, montowanego na ścianie pra-
wej.” 
Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
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Pytanie 11: „Prosimy o dopuszczenie ambulansu w którym miejsce na torbę ratunkową znajduje się w 
dedykowanym miejscu na ścianie lewej na wysokości nadkola. W ambulansie bariatrycznym 
szafa główna, montowana na lewej ścianie, na styku ze ścianą działową posiada dwie rolety, 
w części górnej (za górną roletą) jest miejsce do uporządkowanego transportu drobnego 
wyposażenia medycznego, poniżej (za dolną roletą), miejsce na ssak akumulatorowy wraz 
z przygotowanym gniazdem zasilającym, poniżej wbudowany w zabudowę meblową kosz na 
odpady.” 

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 12: „Prosimy o dopuszczenie noszy bariatrycznych, które wraz z systemem załadunku monto-

wane są bezpośrednio na podłodze ambulansu, zgodnie z zaleceniem producenta oraz po-
zytywnie przeprowadzonym testem dynamicznym, wykonanym na oferowanej marce oraz 
modelu ambulansu. Nadmieniamy, że pozwoli to obniżyć masę ambulansu, pozwoli zmniej-
szyć koszt o  cenę lawety oraz jej montażu , ułatwi dostęp do wyposażenia znajdującego się 
na lewej ścianie ambulansu (pacjent na noszach znajduje się niżej aniżeli w przypadku roz-
wiązania z lawetą). Rozwiązanie bardzo pozytywnie zostało przyjęte przez wielu dysponen-
tów i sprawdza się w codziennej pracy ZRM. Z uwagi na powyższe, prosimy również o re-
zygnację z systemu szyn podłogowych z przesuwnymi panelami. To rozwiązanie nie jest sto-
sowane w przypadku noszy bariatrycznych, których system załadunkowy montowany jest 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonanym testem dynamicznym na 10G- tj. bezpo-
średnio do podłogi ambulansu.” 

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 13: „Prosimy o wydłużenie czasu na podjęcie naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej do 

72 godzin od chwili zgłoszenia, za wyjątkiem dni wolnych od pracy. Pragniemy zauważyć, 
że zaproponowany przez Zamawiającego okres jest zdecydowanie zbyt krótki by go skutecz-
nie realizować.” 
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Odpowiedź 13: Zamawiający wydłuża czas na podjęcie naprawy gwarancyjnej zabudowy medycz-
nej do 72 godzin od chwili zgłoszenia, za wyjątkiem dni wolnych od pracy.  
W przypadku zaoferowania czasu zgodnego z niniejszą modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, jaki czas wykonawca zapewni. 

 
Pytanie 14: „Dot. §3 pkt. 3 Wzoru Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli ASO 

obsługi pojazdu bazowego.” 

Odpowiedź 14: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 15: „Czy w ramach realizacji  dostawy, Zamawiający wymaga aby cena obejmowała przeglądy 
zarówno pojazdu bazowego z wymianą wszystkich elementów eksploatacyjnych , przeglądy 
zabudowy specjalnej jak i wyposażenia medycznego?” 

Odpowiedź 15: Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie 16: „Szanowni Państwo. W ramach świadczonych przez naszą firmę usług serwisowych, do 

dyspozycji naszych Klientów oddajemy zespół serwisowy, w tym dwa odpowiednio 
wyposażone  pojazdy serwisowe umożliwiające usunąć zdecydowaną większość 
ewentualnych usterek, w miejscu stacjonowania ambulansu. W przypadku usterek, których 
czas naprawy może ulec wydłużeniu, gwarantujemy podstawienie ambulansu zastępczego.  
Prosimy o wydłużenie czasu po którym wykonawca winien podstawić ambulans zastępczy, 
do 7 dni roboczych.” 

Odpowiedź 16: Zamawiający wydłuża czas, po którym wykonawca winien podstawić ambulans 
zastępczy, do 7 dni roboczych. W przypadku zaoferowania czasu zgodnego z niniejszą modyfikacją 
należy w załączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, jaki 
czas wykonawca zapewni. 

 
Pytanie 17: „Z uwagi na konieczność zmiany konfiguracji zabudowy lewej ściany na wysokości schowka 

technicznego (dot. ambulansu bariatrycznego), znajdującego się za lewymi drzwiami prze-
suwnymi, prosimy do dopuszczenie ambulansu bez półki na dwie torby lekarskie lub plecaki 
z dostępem zarówno od strony przedziału medycznego jak i schowka technicznego. Oferu-
jemy ambulans bariatryczny, w którym miejscem przechowywania plecaka ratunkowego 
jest szafka przy prawych drzwiach przesuwnych natomiast miejsce na torbę lekarską znaj-
duje się w tylnej części  lewej ściany przedziału medycznego.” 

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
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cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w za-
łączniku nr 1.2 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 18: „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu w którym wszystkie zastosowane roz-

wiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami, są bezpieczne, sprawdzone w testach 
wytrzymałościowych? ” 

Odpowiedź 18: Zamawiający wymaga zaoferowanie ambulansu, w którym wszystkie zastosowane 
rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami, są bezpieczne. 

 
Pytanie 19: „Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej przy określaniu wymogu zgodności 

z  PN EN 1789+A2 :2015. Czy zamawiający miał na myśli pkt. 4.5.9 oraz 5.3?” 

Odpowiedź 19: Zamawiający precyzuje, że wymaga aby ambulans spełniał cechy techniczne i 
jakościowe określone w Polskich Normach PN-EN 1789:2015 (U); PN-EN 1789+A2:2015-01 (U) w 
zakresie ambulansu typu C przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z 
przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
 
Pytanie 20: „Z uwagi na procedury obowiązujące w spółce, prosimy o obniżenie kar umownych zapro-

ponowanych we Wzorze Umowy do maksymalnej wysokości 0,2% ,co pozwoli na złożenie 
oferty.” 

Odpowiedź 20: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert zmieniony i ustalony do dnia 23.09.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30. 

 


