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Samodzielny Publiczny                                                                                                  Międzyrzec Podlaski, 24-02-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4                              
21-560 Międzyrzec Podlaski 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  
Dostawa ambulansu wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, znak sprawy 
5/2020/PN 

                                                                                                                                                                                 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania do treści SIWZ 

 

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień, które nie modyfikują treści ogłoszenia o 
zamówieniu.    
 

1. Prosimy o dopuszczenie realizacji do dnia 30.05.2020 r. 
Odp. Zgodnie z SIWZ termin realizacji do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 
2. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy. 

Odp. Zamawiający wymaga dostawy ambulansu na lawecie. 
 

3. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu 
bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w 
cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 
tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w 
ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o 
standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania. 
Odp. Przeglądy okresowe będą realizowane na koszt Zamawiającego. 

 
4. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy 

medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i 
Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie 
chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej 
utrzymania. 
Odp. Przeglądy zabudowy medycznej mają być wliczone w cenę ambulansu. 

 
5. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu 

medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i 
Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie 
chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej 
utrzymania. 
Odp. Przeglądy sprzętu medycznego mają być wliczone w cenę ambulansu. 

 
6. Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego. 

Odp. przewidywany przebieg roczny ambulansu ok 30 tys. km. 
 

7. Prosimy o potwierdzenie, iż koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający. 
Odp. Tak potwierdzamy. 

 
8. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. I.1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyłożenie ścian 

i sufitów przedziału medycznego łatwo zmywalnymi szczelnymi płytami z tworzywa sztucznego w 
kolorze białym. 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie 
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9. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. I.9 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przegrody 
oddzielającej kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażonej w otwierane drzwi o wysokości 
1,65 m. 
Odp. Zgodnie SIWZ. 

 
10. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. I.12 –  Prosimy o podanie marki i modelu deski 

ortopedycznej dla dorosłych jaka będzie przewożona w ambulansie, abyśmy mogli przygotować 
odpowiednie miejsce jej mocowania. 
Odp. Deska ortopedyczna FERNO Millennia. 

 
11. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. I.24 – prosimy o podanie ilości głośników podłączonych do 

radia w przedziale medyczny – 1 czy 2? 
Odp. Zamawiający nie określa ilości głośników. 

 
12. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. VII.6 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

ambulansów z klimatyzacja automatyczną przedziału medycznego zgodną z normą PN-EN 1789 lecz z 
wylotami znajdującymi się nie w suficie ale w ścianie działowej? Dotychczasowe wymagane 
rozwiązanie techniczne charakterystyczne jest dla jednego Wykonawcy i zdecydowanie utrudnia 
wzięcie udziału w postępowaniu przetargowych innym producentom ambulansów. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
13. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. VIII – czy Zamawiający wymaga przetwornicy (napięcie w 

gniazdach 230 V podczas jazdy). 
Odp. Zamawiający nie wymaga przetwornicy napięcia. 

 
14. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. IX.2 – Prosimy o dopuszczenie w tylnej części dachu pojazdy 

lampy typu „kogut”. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
15. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. IX.2 – W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe 

pytanie prosimy o dopuszczenie w tylnej części dachu belki świetlnej z modułami w technologii LED 
koloru niebieskiego. 
Odp. Tak zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
16. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. X.1.2 – Prosimy o dopuszczenie spełnienia przedmiotowego 

wymagania poprzez światło lampy zintegrowanej z wentylatorem, która znajduje się nad noszami. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
17. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. XI.1.3 – Prosimy o określenie, co zamawiający rozumie pod 

pojęciem lodówka? Czy ma to być umieszczony w zabudowie meblowej przedziału medycznego 
pojemnik termoizolacyjny zasilanym z sieci 12V i zapewniający utrzymanie temperatury niższej o 20 
stopni od temperatury otoczenia (najniższa możliwa temperatura to 5 stopni Celsjusza) czy też ma być 
to lodówka sprężarkowa umożliwiająca utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury 
otoczenia? 
Wyjaśnienie: W ambulansach stosowane są zarówno pojemniki termoizolacyjne tzw. coolboxy jak i 
„lodówki sprężarkowe”. Różnica między nimi jest tak że lodówka posiada sprężarkę zapewniającą 
utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury powietrza i jest trzy razy droższa od 
pojemnika termoizolacyjnego. 
Odp. Zamawiający nie określa parametrów lodówki,  powinna być zamontowana w szafce zabudowie 
medycznej. 

 
18. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. XI.3 – prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 

butli tlenowych 10l. wraz z reduktorami? 
Odp. Tak zamawiający wymaga. 

 
19. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. XI.1.5– prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga 

jedynie miejsca na defibrylator, natomiast nie wymaga uchwytu do niego. Jeśli Zamawiający wymaga 
uchwytu do defibrylatora prosimy o podanie marki i modelu. 
Odp. Zamawiający wymaga miejsca oraz uchwytu do defibrylatora Zoll M-Series nr T05J74483. 
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20. Dotyczy SWD: czy Zamawiający wymaga jakichkolwiek elementów systemu SWD PRM? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
21. Przy twierdzącej odpowiedzi na poprzednie pytanie, prosimy o potwierdzenie, iż tablet, moduł GPS 

oraz drukarka są po stronie Zamawiającego, natomiast cała instalacja wraz z uchwytami, antenami, 
adapterami po stronie Wykonawcy. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

22. Prosimy, aby półki podsufitowe posiadały oświetlenie stałe (możliwość włączenia przyciskiem), co 
umożliwia podgląd na umieszczone tam przedmioty przez otwarcie szafki. 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

23. Prosimy o dopuszczenie zabudowy meblowej równoważnej do oczekiwanej – przebadanej i zgodnej z 
normą (drobne elementy mogą się różnić od opisanej tak szczegółowo przez Zamawiającego). 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

24. Czy Zamawiający wymaga anteny do radiotelefonu? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

25. Jeśli Zamawiający wymaga anteny do radiotelefonu prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu 
jaki będzie montowany w ambulansie, abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

26. Czy ambulans będzie jeździł w systemie PRM? 
Odp. Nie. 
 

27. Prosimy o dopuszczenie koloru nadwozia białego. 
Odp. Zamawiający wymaga ambulansu zgodnego z PNEN 1789  typu furgon lakier w kolorze żółtym.  
 

28. Prosimy o dopuszczenie skrzyni automatycznej. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w jedną głęboką szufladę w szafce 
przy prawych drzwiach? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w szafkę na narkotyki zamykaną na 
klucz zamontowaną w górnej lewej ścianie zabudowy medycznej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w system wspomagania nagłego 

(awaryjnego) hamowania bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego, układ 
uaktywniający się poprzez automatyczne hamowanie w razie zagrożenia wjechania w tył pojazdu 
poprzedzającego? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

32. Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? 
Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia. 
Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia ambulansu na lawecie. 
 

33.  Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, 
który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, 
którego układ wydechowy posiada inną konstrukcję niż przedłużenie do końca pojazdu tj. wylot spalin 
umieszczony na lewym boku, co całkowicie uniemożliwią przedostawanie się szkodliwych gazów do 
przedziału pacjenta? 

Odp. Zgodnie z SIWZ.  
 

34. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę do 120 dni? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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35. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, 

który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, 
posiadający dynamiczny silnik, zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy 
PN EN 1789 o mocy 121 kW (165 KM) i momencie obrotowym 380 Nm, pojemności 2299 cm ³ ze 
skrzynią manualną? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

36. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, 
który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą,  
z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

37.  Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji mechanicznej na samochód bazowy  
24 m-cy oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy, którą oferuje 
większość producentów? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

38. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, 
który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
  

39. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, 
który posiada fotel kierowcy i pasażera z regulacją mechaniczną podparcia odcinka lędźwiowego, co w 
pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

40.  Zamawiający wymaga ambulansu o do DMC 3,5t, czy oznacza to, że przy odbiorze ambulans wraz z 
całym wyposażeniem dodatkowym będzie ważony na stacji diagnostycznej na potwierdzenie spełnienia 
wymogu siwz, co jest zgodne z ustawą pzp oraz ustawą z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), która to ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym 
podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1 
oraz art.3, ust.1), co powoduje, iż każdy wykonawca ma możliwość uczestnictwa przy odbiorze 
przedmiotu zamówienia przez zamawiającego? 
Prosimy o potwierdzenie. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

41.  Prosimy o potwierdzenie, że ambulans powinien posiadać miejsce mocowania na pełnowymiarowe 
koło zapasowe, klucz i lewarek poza przedziałem medycznym, które to wyposażenie będzie przewożone 
przez ambulans w czasie normalnej eksploatacji? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

42. Czy jest wymagane, aby okno dachowe było jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym zgodnie z instrukcją 
obsługi, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dla pasażerów w przypadku wypadku oraz 
przewrócenia się ambulansu na prawy bok i zakleszczenia się drzwi tylnych? 
Wyjaśniamy, że rozwiązanie takie nie podnosi ceny i jest dostępne dla każdego z producentów 
ambulansów oraz w niczym nie ogranicza konkurencji. 
Ponad to, zamawiający nie jest narażony na zarzut niedbałości o bezpieczeństwo ratowników i 
pacjenta.  
Odp. Zgodnie z SIWZ  
 

43.  Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu B zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789. 
Norma ta stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć 
„nieostrych” pojęć: „ambulans powinien”, „ zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”,  „powinno 
być zapewnione”,  „powinien dostarczyć” itp. 
Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 firma Ratownik 
uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku ( w załączeniu). 
  
W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia się wymóg: 
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„ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie  
barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia. 
Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo 
barwy żółtej fluoroscencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluoroscencyjnej RAL 3024.” 
 Powyższe zapisy normy służą też ujednoliceniu koloru ambulansów, aby nie były mylone z innymi 
pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom 
uprzywilejowanym. 
 Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon” i  każdy z producentów 
samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy”; „piasek pustyni”, „ żółty 
cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią się dość 
znacznie.  
 Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.  
 Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent wykona 
nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu. 
 Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest „Furgon – lakier w kolorze 
żółtym (fabrycznym) RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789? 
Odp. Zamawiający wymaga ambulansu zgodnego z PNEN 1789  typu furgon lakier w kolorze żółtym.  
 

44. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym 
stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały 
uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie 
elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki 
rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

45.  Zamawiający wymaga wskaźnika zużycia klocków hamulcowych. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z 
tego wymogu? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

46.  Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd bazowy , który po adaptacji na ambulans spełnia 
wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną 
Jednostkę Notyfikującą, oraz ma przedział medyczny o wymiarach: długość 3,10 m, szerokość 1,73 m  
oraz wysokość 1,85 m? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

47.  Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, 
który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą 
posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z 
wymogami normy PN EN 1789 pkt. 4.5.2.3  i  wymogiem  NFZ  wynoszącej 165 cm  mierzone w świetle 
przejścia ? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

48. Czy Zamawiający dopuści Ambulans bez funkcji doświetlania zakrętów, natomiast z Reflektorami LED 
Dwu optycznymi, znacznie zwiększającymi oświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiających widoczność 
podczas trudnych warunków pogodowych? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
 

 
 
 

 


