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TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,
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Pytania 1
1.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse posiadające w kabinie kierowcy
adapter do stacji dokującej tablet SWD, miejsce do mocowania drukarki zgodnej z systemem
SWD- wraz z instalacjami, zainstalowane anteny GPS,GPRS. Mocowanie, uchwyt w kabinie
kierowcy na terminal mobilny – tablet model XPLORE iX104C6. Uchwyt do stacji montowany
na wysięgniku, regulowany, do odpowiednio wzmocnionej deski rozdzielczej pojazdu
bazowego?
1.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w dodatkowe drzwi
boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek (oddzielony od przedziału
medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na: 2 szt. butli tlenowych, krzesełka
kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla
dorosłych deski ortopedycznej dla dzieci natomiast szyny kramera, kamizelka KED oraz kaski
montowane w przedziale medycznym?
1.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w Belkę świetlną
umieszczona na tylnej części dachu zintegrowaną z pojazdem z modułami LED koloru
niebieskiego i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola za
ambulansem i dwoma światłami kierunkowskazów . Wysokość belki z zestawem montażowym
110mm.?
1.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Lawetę z napędem mechanicznym pod nosze
główne z przesuwem bocznym (z możliwością odsunięcia noszy od lewej ścianki o 30cm
mierząc w najwęższym punkcie), wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie
noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu (funkcja sterowana
mechanicznie).Laweta posiada regulację wysokości lawety po jej wysuwie na zewnątrz
ambulansu z możliwością jej zablokowania na dowolnie ustawionym poziomie, ułatwiająca
bezpieczne i ergonomiczne wprowadzanie i wyprowadzanie noszy STEM MEC 300 S?
1.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse bez Centralnej instalacji
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próżniowej z regulatorem ssania z 1pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj. min. 1
litra. Słój zakończony łącznikiem do cewników (deklaracja zgodności na elementy instalacji
próżniowej: punkt poboru, regulator podciśnienia – dostarczyć wraz z dostawą ambulansu). ?
Pragniemy nadmienić, iż centralna instalacja próżniowa nie jest wymagana przez normę PNEN
1789 jako wyposażenie ambulansu.
1.6. Proszę o potwierdzenie, że uchwyty do sprzętu medycznego defibrylator, ssak, respirator
oraz pompy infuzyjnej Zamawiający dostarczy do wykonawcy w celu ich montażu.
Odpowiedź:
Ad. 1.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 1.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 1.3. Zamawiający dopuszcza
Ad. 1.4. Zamawiający dopuszcza
Ad. 1.5. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 1.6. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobligowany do montażu min
sprzętu wskazanego w pytaniu, jednakże montaż musi odbyć się w siedzibie
Zamawiającego.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse posiadające zabudowę meblową na
ścianie działowej: zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb
medycznych o wymiarach: 60x50x40cm, (możliwość wyjmowania do wnętrza przedziału
medycznego z jednoczesnym dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne)?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 3
Dotyczy Pakiet nr 1:
3.1. W związku z uwarunkowaniami masowymi i ograniczoną ładownością pojazdu z DMC
3,5t prosimy o dopuszczenie w tylnej części dachu pojedynczej lampy sygnalizacyjnej LED i
świateł roboczych LED zamiast belki sygnalizacyjnej.
3.2. Prosimy o wykreślenie zapisu o możliwości kontynuowania jazdy z otwartymi drzwiami w
przegrodzie, Zamawiający wymaga zgodności ambulansów z aktualną wersją normy PN EN
1789 a ta tego zabrania. W przeciwnym razie ambulans nie będzie odpowiadał wymaganiom
SIWZ.
3.3. Fotele stosowane w ambulansach posiadają zintegrowane pasy bezpieczeństwa bez
możliwości regulacji wysokości ich kotwiczenia, prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego
wymogu.
3.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednego fotela u wezgłowia noszy a drugiego na
prawej ścianie tak jak tego wymaga aktualna norma PN EN 1789, spełnienie obecnych
wymagań SIWZ nie pozostaje w zgodności z w/w normą.
3.5. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z szuflad pod szafkami podsufitowymi. Jest to
2

charakterystyczne tylko dla jednego producenta ambulansów i zupełnie nie praktyczne
rozwiązanie, ponieważ szuflady na tak dużej wysokości tracą swą funkcjonalność.
3.6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednego plecaka w szafce przy przegrodzie z
dostępem z wewnątrz jak i z zewnątrz a drugiego plecaka mocowanego w tylnej części
przedziału medycznego z łatwym dostępem.
3.7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lawety pod nosze z funkcją wysuwu z
jednoczesnym pochyłem do wysokości kółek najazdowych transportera noszy zapewniającą
odpowiednie wprowadzanie i wyprowadzanie noszy z pacjentem. Jest to najczęściej stosowane
rozwiązanie w ambulansach. Pozostanie przy pierwotnym wymogu zmusza Wykonawcę do
zastosowania droższego i mniej funkcjonalnego rozwiązania.
3.8. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z centralnej instalacji próżniowej. Nie ma w
przepisach takiego wymogu a ambulans będzie wyposażony w ssak elektryczny co w 100%
spełnia wymogi NFZ. Dublowanie tej funkcji tylko zwiększa cenę przedmiotu zamówienia.
3.9. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu świadectwa PZH na wykładzinę
podłogową, ponieważ nie ma takiego wymogu w obowiązujących przepisach dotyczących
ambulansów.
3.10. Dotyczy umowy §5 pkt. 1. Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to serwisu zabudowy
specjalnej oraz o wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin w dni robocze. Pierwotnego zapisu nie
jest w stanie spełnić żaden wykonawca mający siedzibę poza Tczewem.
3.11. Dotyczy umowy §5 pkt. 2-6. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w tych punktach
dotyczą zabudowy specjalnej a nie pojazdu bazowego. Pierwotne zapisy nie są do spełnienia
dla pojazdu bazowego.
3.12. Dotyczy umowy §5 pkt. 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar do 0,2% za każdy
dzień opóźnienia w dostawie. Obecny poziom kar jest zbyt wysoki.
3.13. Dotyczy umowy §5 pkt. 2. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej za
odstąpienie od umowy do 10%. Obecny poziom kar jest zbyt wysoki.
3.14. Dotyczy umowy §5 pkt 3. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w tym punkcie dotyczą
zabudowy specjalnej a nie pojazdu bazowego. Pierwotne zapisy nie są do spełnienia dla
pojazdu bazowego.
Odpowiedź:
Ad. 3.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 3.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 3.3. Zamawiający dopuszcza
Ad. 3.4. Zamawiający dopuszcza
Ad. 3.5. Postępować zgodnie ze SIWZ
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Ad. 3.6. Zamawiający dopuszcza
Ad. 3.7. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 3.8. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 3.9. Zamawiający dopuszcza
Ad. 3.10. Punkt 1 odnosi się do załącznika nr 5 do projektu umowy i dotyczy gwarancji
oraz rękojmi przedmiotu wskazanego w tym załączniku. Zamawiający w zał. nr 5 do
projektu umowy, w sposób czytelny odniósł się do warunków gwarancji, rękojmi i
serwisowania.
Ad. 3.11. Postępować zgodnie ze SIWZ. We wskazanych punktach wyraźnie zostało
wskazane co dotyczy tylko serwisowania. We wskazanych punktach są także zapisy
odnoszące się ogólnie do gwarancji i rękojmi, zgodnie z warunkami opisanymi w zał. 5 do
projektu umowy.
Ad. 3.12. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający ocenia, iż powstała omyłka w
oznaczeniu paragrafu. Kary umowne wskazane są w paragrafie 6 i tak też Zamawiający
interpretuje to zapytanie. Postępować zgodnie ze SWIZ
Ad. 3.13. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający ocenia, iż powstała omyłka w
oznaczeniu paragrafu. Kary umowne wskazane są w paragrafie 6 i tak też Zamawiający
interpretuje to zapytanie. Postępować zgodnie ze SWIZ
Ad. 3.14. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający ocenia, iż powstała omyłka w
oznaczeniu paragrafu. Kary umowne wskazane są w paragrafie 6 i tak też Zamawiający
interpretuje to zapytanie. Postępować zgodnie ze SWIZ. Serwisowanie dotyczy zabudowy
specjalnej.
Pytania 4
4.1. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. I.7 – prosimy o dopuszczenie stopnia
zewnętrznego przy prawych drzwiach przesuwnych.
4.2. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt.I.10 – prosimy o potwierdzenie iż
tablet, drukarka oraz moduł GPS są po stronie Zamawiającego, natomiast stacja dokująca oraz
reszta instalacji po stronie Wykonawcy.
4.3. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt.I.10 – prosimy o podanie marki i
modelu drukarki jaki będzie użytkowany w ambulansie.
4.4. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt.I.10 – prosimy o podanie marki i
modelu modułu GPS (teltonika) jaki będzie użytkowany w ambulansie.
4.5. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. I.11 – prosimy o dopuszczenie
montażu deski dla dzieci w przedziale medycznym w specjalnie do tego przystosowanej wnęce.
4.6. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. VIII.5 – czy poprzez określenie
optymalnie folia mikropryzmatyczna Zamawiający wymaga czy dopuszcza tą folię?
4.7. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. IX.1 – prosimy o podanie marki i
modelu radiotelefonu jaki będzie użytkowany w ambulansie abyśmy mogli przygotować dla
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niego uchwyt.
4.8. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. XII.5 – prosimy o potwierdzenie, iż
Zamawiający nie wymaga fotela u wezgłowia noszy, a jedynie dwóch foteli na prawej ścianie.
4.9. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. XII.6 – prosimy o dopuszczenie 4
uchylnych pojemników, a nie 6.
4.10. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. XII.7 - Prosimy o wyjaśnienie czy
opisana lodowka ma być umieszczonym w zabudowie meblowej przedziału medycznego
pojemnikiem termoizolacyjnym zasilanym z sieci 12V i zapewniającym utrzymanie
temperatury niższej o 20 stopni od temperatury otoczenia (najniższa możliwa temperatura to 5
stopni Celsjusza) czy też ma być lodówką sprężarkową umożliwiającą 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.
Poniżej linki do stron z informacjami dotyczącymi powyższych produktów:
Pojemnik termoizolacyjny:
https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-inapoje/ch%C5%82odzenie/agregaty-ch%C5%82odnicze/dometic-tropicool-tb-w203-_-64096
Lodówka sprężarkowa: https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/żywność-inapoje/chlodzenie/lodowki/dometic-coolmatic-mr-07-_-193742
4.11. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. XII.12 – poprzez określenie
optymalnie 3 – Zamawiający wymaga 3 gniazda AGA czy dopuszcza?
4.12. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. XII.12 – prosimy o potwierdzenie,
iż Zamawiający nie wymaga butli tlenowych 10 l oraz reduktorów do tych butli.
4.13. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. XII.12 – prosimy o określenie jakie
butle będą użytkowane w ambulansie – standardowe butle z reduktorami dokręcanymi czy
butle typu LIV ze zintegrowanymi zaworami (w drugim przypadku prosimy podać wysokość
oraz średnicę butli).
4.14. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. XII.21 – prosimy o dopuszczenie
uchwytu na rękawice jednorazowe przy ścianie działowej po stronie lewej z uwagi na miejsce
na drukarkę.
4.15. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. XVII.4 – prosimy o potwierdzenie
iż nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji
na zabudowę i sprzęt medyczny, ale przeglądy okresowe przez okres 36 miesięcy.
4.16. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. XVII.4 – prosimy o dopuszczenie
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możliwości dojazdu do serwisu zabudowy w promieniu 50 km od Zamawiającego na koszt
Wykonawcy, np. do najbliższego serwisu Webasto, tak jak Zamawiający będzie dojeżdżał do
ASO samochodu bazowego.
Odpowiedź:
Ad. 4.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 4.2. Zamawiający potwierdza
Ad. 4.3. drukarka HP OfficeJet Mobile Printer 202
Ad. 4.4. moduł GPS Teltonika FM6300
Ad. 4.5. Zamawiający dopuszcza
Ad. 4.6. Minimalne wymogi określają przepisy i normy wydane w tym zakresie
Ad. 4.7. radiotelefon ICOM 5062
Ad. 4.8. Jeden fotel u wezgłowia, drugi na ścianie prawej
Ad. 4.9. Zamawiający dopuszcza
Ad. 4.10. Obje formy dopuszczalne, ale optymalnie lodówka sprężarkowa
Ad. 4.11. Zamawiający wymaga 2 na ścianie lewej i 1 w suficie
Ad. 4.12. Zamawiający nie wymaga
Ad. 4.13. Standardowe butle 10 l.
Ad. 4.14. Zamawiający dopuszcza
Ad. 4.15. Postępować zgodnie ze SIWZ. Nie doszło do omyłki pisarskiej.
Ad. 4.16. Zamawiający dopuszcza
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