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Białystok,  12 maja 2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w 

postępowaniu na dostawę ambulansów 

medycznych 

EOP.332.11.20 

 

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

ambulansów medycznych 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.1843 tj. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień 

dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku, wyjaśnia:   

 

Pytanie 54: 

Dotyczy parametru punktowanego „przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe” –  

Czy Zamawiający wymaga by przedłużony okres gwarancji na pojazd bazowy gwarantowany 

był przez producenta (przedstawiciela producenta) pojazdu a warunki gwarancji w przedłużonym 

terminie były identyczne jak w standardowym 24-cztero miesięcznym okresie gwarancji (np. 

taki sam zakres gwarancji, możliwość realizacji gwarancji w każdym ASO producenta pojazdu 

itd.)? 

Wyjaśnienie: 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika iż nie wszyscy Wykonawcy oferują przedłużoną 

gwarancję producenta lecz np. ubezpieczyciela który oferuje przedłużoną gwarancję na innych 

warunkach niż producent pojazdu (np. z ograniczeniami zakresu gwarancji czy miejsca realizacji 

gwarancji). 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 55: 

Dotyczy opisu ambulansu pkt. XII.4   

Czy Zamawiający wymaga by fotel u wezgłowia noszy posiadał elektrycznie zwalniany przesuw 

umożliwiający ustawienie fotela w pozycji ułatwiającej przejście z przedziału medycznego do 

kabiny kierowcy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zastosowania rozwiązania przedstawionego w 

powyższym pytaniu.  

 

Pytanie 56: 

Dotyczy parametru punktowanego pkt. XIIIc.1 

Czy Zamawiający będzie punktował drukarkę opisaną w pkt. XIIIc w sposób przedstawiony na 

poniższym zdjęciu? 
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Wyjaśnienie: 

Udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego wyjaśni czy stosowane obecnie rozwiązanie jest 

wystarczającym dla Zamawiającego (tzn. czy ilość miejsca w takim rozwiązaniu będzie uznana 

przez Zamawiającego za „nie utrudniającą przechodzenia) czy też należy przygotować inne 

rozwiązanie. 

Odpowiedź:  

Tak Zamawiający będzie punktował montaż drukarki w sposób opisany w SIWZ 

 

Pytanie 57: 
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza do zaoferowania ambulanse 

wyposażone w zestaw naprawczy do kół zamiast zapasowego koła? 

Wyjaśnienie: 

Wyposażenie ambulansu w zestaw naprawczy do kół zamiast w koło zapasowe pozwoli na 

zwiększenie rezerwy masowej na sprzęt medyczny tj. masażer serca (który nie jest ujęty w 

normie PN-EN 1789+A2 a staje się coraz częstszym elementem przewożonym w ambulansach). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 58: 

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza do zaoferowania ambulanse 

wyposażone w zestaw naprawczy oraz z dodatkowym zapasowym kołem pełnowymiarowym 

dostarczonym wraz z pojazdem? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 59: 

Dotyczy opisu ambulansu pkt. XIIIc.1. 

Czy wymóg zgodności z normą PN-EN 1789 dotyczący sposobu montażu uchwytu drukarki 

dotyczy wyłącznie przedziału medycznego, ze względu na fakt że ww. norma określa 

wymagania co do prób dynamicznych jedynie do przedziału medycznego? 

Odpowiedź: 
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Tak 

 

Pytanie 60: 

Dotyczy opisu ambulansu pkt. I.1c  

Prosimy o dopuszczenie dwóch anten dwuzakresowych GPS/GSM do systemu SWD PRM do 

modułu gps oraz tabletu tzw. anten typu rekinek oraz anteny prętowej zainstalowanej fabrycznie 

przez producent pojazdu bazowego typu FM. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch anten dwuzakresowych GPS/GSM typu rekinek do 

systemu SWDPRM, jedna antena do modułu GPS, jedna antena do stacji dokującej oraz anteny 

prętowej typu FM zainstalowanej fabrycznie przez producenta pojazdu bazowego 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 12a ust. 1 Pzp., Zamawiający informuje o zmianie terminu 

składania i otwarcia ofert: 

- termin składania ofert – 19.05.2020 r.  g.10.00. 

- termin otwarcia ofert – 19.05.2020 r.  g. 10.15.  

 

 

 

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma  

emailem: przetargi@wspr.bialystok.pl 
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