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Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Zakup dwóch ambulansów typu C na potrzeby
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”.
Ogłoszenie nr 549982-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez
Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela
wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne nie wyposażone w dodatkowe
rączki ale umożliwiające przenoszenie pacjenta nawet przez cztery osoby zgodnie z PN EN 1865,
dodatkowo konstrukcja ramy noszy umożliwia przenoszenie przez większą liczbę osób niż cztery?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy głównych, w którym
zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podwozia realizowane jest za pomocą zamkniętego
panelu kontrolnego z osłoną blokady składającej podwozie, której budowa uniemożliwia
przypadkowe naciśnięcie i złożenie podwozia, dodatkowo system składający podwozie jest systemem
niezależnym z osobnym panelem dla przednich i tylnych goleni?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy głównych z wyższą wagą
transportera 35,2 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia
zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem
wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg
dyrektywy medycznej 93/42/EEC?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wymaga, aby włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden
główny włącznik, umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej
kierowcy?
Odpowiedź:
Nie wymaga.
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki w zakresie wymogu pkt. X „Wymagania
dodatkowe” ppkt. 8 „W przedziale medycznym radioodtwarzacz CD z wejściem USB z zestawem
głośników i antena nie dachową”. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten dotyczy przedziału
kierowcy.
Odpowiedź:
Wymóg dotyczy przedziału medycznego.
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, ze pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie ambulans
sanitarny nie zarejestrowany bez przebiegu kilometrów, nie używany, zabudowany zgodnie z SIWZ po
wyborze oferty najkorzystniejszej.
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedmiotu zamówienia w kolorze białym zgodnym z normą
PN-EN 1789?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że wymagany w SIWZ system domykania drzwi przesuwnych ma stanowić
fabryczne wyposażenie pojazdu bazowego? Fabryczne tj. montowane w fabryce produkcyjnej
pojazdu bazowego.
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 9
Dotyczy pkt. 3.2.8. (strona 3 SIWZ)- prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „zapewni serwis
pogwarancyjny” Zamawiający ma na myśli jedynie wskazanie adresów i danych kontaktowych bez
konieczności ponoszenia kosztów obsługi pogwarancyjnej.
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 10
Z uwagi na fakt, że Zamawiający punktuje czas reakcji serwisu gwarancyjnego prosimy o wskazanie
czy ten parametr tyczy się pojazdu bazowego, zabudowy, sprzętu medycznego czy też całego
ambulansu?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w pkt. 3.2.9 ppkt 4 dotyczy wszystkich elementów zabudowy.
Pytanie nr 11
Jaki jest minimalny i maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego oczekiwany przez
Zamawiającego. Brak określenia ram czasowych może doprowadzić do zakłócenia zasad uczciwej
konkurencji.

Sporządził(a): M. Ś.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w pkt 3.2.9 ppkt 4 – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia oraz pkt. 13.1 ppkt 2 –
min. wynikający z oferty.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuszcza by miejscem mocowania deski ortopedycznej pediatrycznej oraz
kamizelki KED był przedział medyczny?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 13
Czy wymóg "dodatkowa elektryczna sygnalizacja dźwiękowa o mocy min. 200W" oznacza sygnalizację
"niskotonową"?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 14
Czy wymagana przez Zamawiającego możliwość przesuwania przód/tył fotela u wezgłowia noszy ma
być dostępna bez użycia narzędzi w każdym momencie eksploatacji ambulansu (np. w czasie jazdy,
gdy na fotelu siedzi ratownik) czy też przesuw ten ma służyć do ustawienia "na stałe" fotela w danym
miejscu a ustawianie fotela wymaga użycia narzędzi?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przesuwu mającego służyć do ustawienia fotela "na stałe" w danym miejscu
przy użyciu narzędzi.
Pytanie nr 15
Czy wymóg wyposażenia przedziału medycznego w uchwyt do drukarki HP Officejest 100 zgodnie
z PN EN 1789 (pkt. X.5) oznacza iż mocowanie tego uchwytu ma posiadać pozytywnie
przeprowadzone badania wytrzymałościowe przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN
1789? Jeżeli TAK to czy do oferty należy dołączyć potwierdzenie przeprowadzenia ww. badań?
Odpowiedź:
TAK – jeżeli proponowane rozwiązanie mocowania drukarki wymaga przeprowadzenia badania
wytrzymałościowego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789. W takim
przypadku należy dołączyć potwierdzenie przeprowadzenia ww. badań.
Pytanie nr 16
Czy wymóg wyposażenia kabiny kierowcy w uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu
Twinhead Durabook R-11 oznacza iż mocowanie tego uchwytu ma posiadać pozytywnie
przeprowadzone badania wytrzymałościowe przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN
1789? Jeżeli TAK to czy do oferty należy dołączyć potwierdzenie przeprowadzenia ww. badań?
Odpowiedź:
TAK – jeżeli proponowane rozwiązanie mocowania tabletu wymaga przeprowadzenia badania
wytrzymałościowego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789. W takim
przypadku należy dołączyć potwierdzenie przeprowadzenia ww. badań.

