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Wykonawcy biorący udział w 
postępowaniu na dostawę ambulansów 
medycznych

EOP.332.16.20

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 wyjaśnia:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści aby fotel kierowcy nie posiadał regulacji wysokości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści zamiast belki tylnej pojedynczą lampę niebieską LED oraz dwie lampy LED do 
oświetlania przedpola za ambulansem oraz lampy kierunkowskazów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści zamiast sygnałów niskotonowych sygnały pneumatyczne jako dodatkowo 
punktowane wyposażenie ambulansu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści antenę dachową do radiotelefonu tylko z przegubem sprężystym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem utrzymania pozostałych wymagań dotyczących tej anteny, 
opisanych w SIWZ.
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Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuści na lewej ścianie dwie płyty przesuwne do montażu defibrylatora i ładowarki 
baterii do niego oraz pompy infuzyjnej, natomiast respirator mocowany na stałej płycie na wysokości głowy 
pacjenta leżącego na noszach?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuści aby odczyt i regulacja temperatury w termoboxie odbywała się bezpośrednio z 
poziomu termoboxu a nie z panelu sterującego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuści ambulanse bez miernika zużycia paliwa z opisanymi w SIWZ funkcjami? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuści dwie anteny GPS/GSM na dachu ambulansu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch anten, jak również zastosowanie pojedynczej anteny 
zespolonej GSM/GPS.

Pytanie 9:
Czy Zamawiający dopuści poniższą zabudowę na prawej ścianie:

• cztery podsufitowe szafki z frontami otwieranymi do góry z podświetleniem,
• jeden fotel obrotowy,
• uchylny uchwyt na plecak ratunkowy zgodny z PN EN 1789,
• pod uchwytem mocowanie jednej bulli tlenowej 2,71 + butla i reduktor 

Od powiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający dopuści poniższą zabudowę na lewej ścianie:

• pięć podsufitowych szafek z frontami otwieranymi do góry z podświetleniem,
• panel z gniazdami 12V(4 szt.), 230V(2 szt.), tlenowym(2szt + 1 szt. w suficie),
• mocowanie urządzenia do masażu serca,
• szafa tlenowa z miejscem mocowania nad nią respiratora,
• szafa główna z miejscem na leki itp., ssak akumulatorowy, kosz, miejsce na torbę opatrunkową,
• tablica suchościeralna. i

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 11:
Czy Zamawiający dopuści aby w umowie znalazł się poniższy zapis adekwatny do obecnej sytuacji:” strony 
zgodnie oświadczają, że zawierają niniejszą umowę z pełną ś wiadomością ogłoszonego na terenie RP w dniu 
20 marca 2020 r. stanu epidemii i poprzedzającego go stanu zagrożenia epidemiołogicznego niemniej jednak 
postanawiają, że w razie wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. strajku 
generalnego, kwarantanny, zamknięcia zakładów produkcyjnych w związku z epidemią), tj. zdarzeń, których 
skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć, a które znacząco wpływają na możliwość 
terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego: 
a) odpowiedniego przedłużenia terminu wykonania umowy,
h) w razie gdy wskazane okoliczności uniemożliwią wykonanie przedmiotu zamówienia w ogóle, do 
odstąpienia od umowy - odstąpienie od umowy w tym trybie nie będzie się wiązało z koniecznością 
poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Wykonawcę,
c) w razie gdy w/w okoliczności doprowadzą do znaczącego zwiększenia kosztów produkcji, odpowiedniego 
zwiększenia ceny sprzedaży ”

Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi konieczności zmiany umowy w zakresie wskazanym powyżej. Zamawiający działa 
zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0V1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) oraz ustawą z dnia 19 
czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVlD-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 
wystąpieniem COYID-19 (Dz.U.2020.1086).

Pytanie 12:
Czy z uwagi na obowiązujący stan epidemii Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia w swojej siedzibie 
i dopuści jego przeprowadzenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ. Szkolenie odbędzie się przy zachowaniu odpowiednich środków sanitarno- 
epidemiologicznych, a Zamawiający zminimalizuje liczbę osób uczestniczących w szkoleniu.

Pytanie 13:
Czy Zamawiający zrezygnuje z każdorazowego wydłużania okresu gwarancji na pojazd bazowy o każdą 
naprawę powyżej 14 dni? Warunków takich nie oferuje żaden z producentów pojazdów bazowych. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14:
Czy Zamawiający zrezygnuje z nakładania na Wykonawcę kar za opóźnienia w naprawie pojazdu 
bazowego? Wykonawca nie ma żadnego wpływu na czas naprawy pojazdu bazowego i trudno mu z tego 
powodu wziąć za to odpowiedzialność.
Odpowiedź:
Powyższa sankcja nie została przewidziana w katalogu kar umownych we wzorze umowy stanowiącej
Załącznik nr 5 do SIWZ.
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Pytanie 15:
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:
Zamawiający nie wymaga z zastrzeżeniem, iż przedłużona gwarancja na pojazd bazowy powinna być 
zgodna z gwarancją jak w standardowym 24-cztero miesięcznym okresie gwarancji.

Pytanie 16:
Dotyczy parametru punktowanego „parametry techniczne” pkt. 3.
Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający będzie punktował rozpoczęcie naprawy w przypadku zgłoszenia w 
dni robocze, wyłączając soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17:
Dotyczy opisu ambulansu pkt. I.lc.
Czy Zamawiający dopuszcza by antena FM/GSM/GPS była typu „rekinek” a nie z odkręcanym batem? 
Wyjaśnienie:
Anteny typu „rekinek” są bardzo dobrymi, nowoczesnymi antenami spełniającymi wszystkie wymagania 
Zamawiającego i bardzo dobrze sprawują się w ambulansach wyposażonych w system SWD PRM. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza antenę typu "rekinek" pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań 
dotyczących tej anteny, opisanych w SIWZ.

Pytanie 18:
Dotyczy opisu ambulansu pkt. XI1.4 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 19:
Dotyczy opisu ambulansu pkt. XI.5 -  prosimy o dopuszczenie całokształtu zabudowy medycznej zgodnej z 
normą 1789, zgodnej z homologacją w trochę innej konfiguracji niż opisana w danym punkcie, 
uwzględniająca wyłączenia Zamawiającego (masażer serca w innym miejscu niż przed fotelem na prawej 
ścianie, itd.)
Odpowiedź:
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Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami na pytanie 5, 9 i 10.

Pytanie 20:
Dotyczy parametru punktowanego pkt. XIII. 1
Czy Zamawiający dopuści montaż drukarki w kabinie kierowcy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 21:
Dotyczy opisu ambulansu pkt. I.lc
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 do modułu gps oraz tabletu 
oraz fabrycznej anteny FM

Pytanie 22:
Z uwagi na okres wakacyjny, sytuacje epidemiologiczne, itd. prosimy o dopuszczenie dostawy do 
15.12.2020 r. lub wydłużenie dostawy do 14-16 tygodni.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Pytanie 23:
Czy Zamawiający wymaga aby w ofercie wliczony był koszt przeglądów w okresie gwarancji jeśli chodzi o 
samochód bazowy, adaptację oraz sprzęt medyczny -  wykonywany w siedzibie Zamawiającego (oprócz 
samochodu bazowego -  najbliższa stacja ASO), przez autoryzowany serwis?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby w ofercie Wykonawca uwzględnił koszt przeglądów w okresie gwarancji.

Pytanie 24:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje wyższy niż 24 miesięczny okres gwarancji, czy również wtedy w ofertę mają 
być wliczone bezpłatne przeglądy okresowe?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, by w cenę oferty były wliczone bezpłatne przeglądy okresowe.

Pytanie 25:
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby dostarczone nosze 
posiadały blokadę kółek do jazdy na wprost uruchamianą przez operatora w momencie, w którym jest to 
wymagane i potrzebne, uniemożliwiającą przypadkowe zablokowanie ich dojazdy  na wprost, blokada jest 
aktywna do czasu jej deaktywacji, lak aby jedna osoba nie musiała cały czas utrzymywać aktywności 
blokady wciskając dedykowaną dźwignię?
Od powiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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Pytanie 26:
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby blokada obu goleni w 
dostarczonych noszach odbywała się za pomocą jednej dźwigni, dzięki czemu operator ma całkowitą 
kontrolę nad procesem załadunku noszy do ambulansu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
emailem: przetargi@wspr.biaIystok.pl

D Y R  E/K T O R
SP ZOZ WSPff w Białymstoku

lek. med. Bogdan Kalicki
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