
1 

 

 

 
OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 06/PN/2019 

 
 

 

Z dnia: 23-05-2019r. aktualizacja z dnia 24-05-2019r. 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl 



2 

 

 

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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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-i-

napoje/ch%C5%82odzenie/agregaty-ch%C5%82odnicze/dometic-tropicool-tb-w203-_-64096 

Lodówka sprężarkowa: https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/żywność-i-

napoje/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 

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 

https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-i-napoje/ch%C5%82odzenie/agregaty-ch%C5%82odnicze/dometic-tropicool-tb-w203-_-64096
https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-i-napoje/ch%C5%82odzenie/agregaty-ch%C5%82odnicze/dometic-tropicool-tb-w203-_-64096
https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/żywność-i-napoje/chlodzenie/lodowki/dometic-coolmatic-mr-07-_-193742
https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/żywność-i-napoje/chlodzenie/lodowki/dometic-coolmatic-mr-07-_-193742
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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 

 

Pytania 5 

Pakiet nr 2  

Dotyczy Nosze główne rozłączne: 

 

5.1. Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN 

EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w 

Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-

EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów 

zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje 

pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych? 

 

5.2. Czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem 

transportera był zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-

1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednim dokumentem tj. 

certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z 

uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC? 

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z 

przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa 

Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, 

spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących 

Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa 

Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w 

sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, 

aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet 

Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w 

systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji 

wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może 

potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865 

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami 

zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być 

zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.  

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem 

ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi 

zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu 

specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci 

status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne. 
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5.3. W związku z tym iż, obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego 

producenta noszy reanimacyjnych, tj. firmę Stryker model M1, których jedynym dystrybutorem 

na rynku polskim jest firma Stryker Polska co powoduje brak możliwości złożenia oferty z 

innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego 

traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi 

naruszenie artykułów:  

 

 art. nr 7 ust. 1 oraz nr  29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez 

określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia publicznego 

 art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie 

przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję 

 art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu 

Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję 

funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy 

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy 

Z tego powodu żądamy zmiany SIWZ i dopuszczenie noszy firmy Medirol model Clinic 

Extero zgodnych z najnowszymi zharmonizowanymi normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-

EN 1865-1+A1:2015, będącym produktem równoważnym, w wielu parametrach 

przewyższającym opisane przez Zamawiającego nosze reanimacyjne Stryker M1, w wyniku 

różnic konstrukcyjnych w budowie posiadające zagłówek regulowany z możliwością 

odchylenia do tyłu, przygięcia głowy pacjenta do klatki piersiowej, dodatkowo wyposażony w 

stabilizator głowy pacjenta z możliwością usunięcia i ułożenia głowy na wznak zamiast 

podgłówka z możliwością przedłużenia ramy noszy, bez fabrycznie montowanego gumowego 

odbojnika na ramie noszy, ale dzięki zabezpieczeniu farbą proszkową i profilowi okrągłemu 

zabezpieczone przed otarciami i przypadkowymi uszkodzeniami, ze zintegrowanymi 

uchwytami z ramą transportera z przodu i z tyłu, bez dodatkowych uchylnych uchwytów z 

możliwością odblokowania goleni, dzięki czemu ograniczono ilość ruchomych elementów 

przez co obniżają się koszty eksploatacji ( ruchome elementy łatwo się uszkadzają).Oferowane 

nosze spełniają pozostałe wymogi SIWZ. 

 Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że Oferent firma Stryker Polska oferuje nosze 

Stryker M1 niezgodne z polską normą zharmonizowaną PN EN 1865-1+A1:2015, ponieważ 

nie spełniają one parametru wagi maksymalnej noszy – punkt 4.2.3 normy PN EN 1865-

1+A1:2015, w związku z tym nie posiadają dokumentów potwierdzających zgodność noszy 

M1 z wymienioną normą. 

 Świadczy o tym postępowanie ogłoszone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w 

Krakowie w dniu 17.05.2018 Sygnatura WL-IV.272.14.2018 Dostawa ambulansów 

sanitarnych. Zamawiający – Małopolski Urząd Wojewódzki dokonał wnikliwego badania i 

analizy pytań oraz dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę firmę Stryker Polska, która 

to w zapytaniu sama potwierdziła brak zgodności noszy z normą PN EN 1865 poświadczając 

wagę kompletu nosze plus transporter jako niezgodną z normą. Zamawiający – Małopolski 

Urząd Wojewódzki po zbadaniu załączonych dokumentów uznał poniższe: 

„Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania proponowanego zestawu ponieważ nie 
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spełnia on wymagań normy PN-EN 1865-1+A1:2015 w zakresie punktu 4.2.3 – maksymalnej 

masy całkowitej zestawu, która zgodnie z uwagą zamieszczoną w tym punkcie normy 

powinna być możliwie niska. Załączony dokument nie jest dosłownie certyfikatem tylko 

deklaracją zgodności z normą europejską EN 1865-1:2010 wyłączającą warunek punktu 

4.2.3 

w/w normy. Obecnie obowiązuje norma europejska EN 1865-1:2010+A1:2015. Poza tym 

przedstawiona deklaracja dotyczy noszy marki STRYKER model 6100 M-1 o masie zestawu 

wynoszącej 55,05 kg, czyli o ponad 4 kg przekraczającej dopuszczalną masę określoną w 

aktualnie obowiązującej normie. 

Szczegóły postępowania Zamawiający może znaleźć pod poniższym linkiem: 

https://bip.malopolska.pl/muw,a,1451109,wl-iv272142018-dostawa-ambulansow-

sanitarnych.html 

 

5.4. Dotyczy Krzesełko kardiologiczne: 

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzesełko 

kardiologiczne renomowanego europejskiego producenta o poniższych parametrach: 

 Krzesło przeznaczone do  transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach, 

 Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach 

 Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-

nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , 

siedzisko i oparcie szybko demontowane 

 Nośność krzesełka 180 kg 

 Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość) 

 Wymiar  kół przednich 75 mm, tylne 175 mm  

 Przednie koła skrętne 

 Hamulec na kołach przednich, 

 W zestawie pasy unieruchamiające do zabezpieczenia pacjenta 

 Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach 

 Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesełka 

 Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednej wysokości 

 3 pasy bezpieczeństwa 

 Powłoka ochronna łatwe  do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne 

 Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu 

 Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka 

 Rączki przednie do transportu pacjentów 

 Waga bez akcesoriów 12 kg 

 

Odpowiedź: 

Ad. 5.1. Tak. Zamawiający określił w SIWZ dokumenty jakich oczekuje. Jeśli 

Zamawiający wyraża zgodę lub dopuszcza zastąpienie jednego dokumentu innym, należy 

zastosować zasady i warunki opisane dla dokumentu pierwotnego w kwestii np. 

załączania tego dokumentu do oferty. Zamawiający podkreśla, że zaproponowane 

pojazdy jak i ich wyposażenie i inne części muszą bezwzględnie odpowiadać wymogom 

https://bip.malopolska.pl/muw,a,1451109,wl-iv272142018-dostawa-ambulansow-sanitarnych.html
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1451109,wl-iv272142018-dostawa-ambulansow-sanitarnych.html


10 

 

wskazanym w  aktualnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności 

wymogom NFZ.  

 

Ad. 5.2. Tak. Zamawiający określił w SIWZ dokumenty jakich oczekuje. Jeśli 

Zamawiający wyraża zgodę lub dopuszcza zastąpienie jednego dokumentu innym, należy 

zastosować zasady i warunki opisane dla dokumentu pierwotnego w kwestii np. 

załączania tego dokumentu do oferty. Zamawiający podkreśla, że zaproponowane 

pojazdy jak i ich wyposażenie i inne części muszą bezwzględnie odpowiadać wymogom 

wskazanym w  aktualnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności 

wymogom NFZ.  

 

Ad. 5.3. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 5.4. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

 

 

Pytania 6 

6.1. Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub 

lawecie ? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia. 

 

6.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy 

tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie 

gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ? 

 

6.3. W związku z faktem iż obecne zapisy uniemożliwiają zaoferowanie ambulansów np. marki 

Renault Master , Opel Movano  i innych (opis wskazuje na markę Mercedes-Benz Sprinter i 

VW Crafter ) prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie ambulansu który będzie posiadał: 

- zawieszenie ze stabilizatorem tylko osi przedniej i konstrukcją osi tylnej zapewniającą 

odpowiednią stabilizację i komfort transportu pacjenta 

- regulowaną kolumnę kierownicy w jednej płaszczyźnie 

- miejsce przewożenia deski ortopedycznej oraz kamizelki KED w przedziale medycznym ? 

 

6.4. Dotyczy pkt. I.10: Prosimy o jednoznaczne wskazanie elementów SWD PRM które mają 

być dostarczone wraz z ambulansem? 

 W skład systemu SWD PRW w ambulansie wchodzi: 

- zestaw anten dachowych  

- instalacja logiczno elektryczna umożliwiająca działanie systemu  

- moduł GPS (teltonika) 

- adapter umożliwiający montaż stacji dokującej do tabletu 

- stacja dokująca do tabletu 

- tablet 

- adapter umożliwiający montaż uchwytu drukarki 

- uchwyt drukarki  

- drukarka 
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6.5. Czy do oferty wystarczy załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany bez 

załączników liczących około 70 stron ? 

 

6.6. Dotyczy pkt. I.11: Z uwagi na fakt iż sprzęt medyczny różnych marek i modeli posiada 

różnego typu uchwyty prosimy o wskazania marek i modeli urządzeń dla których należy 

przygotować uchwyty wschowku za lewymi drzwiami przesuwnymi?  

 

6.7. Dotyczy pkt. XII.12: Prosimy o doprecyzowanie czy i ile przepływomierzy z nawilżaczami 

ma znajdować się w ambulansie (obecne zapisy się wzajemnie wykluczają  ? 

 

6.8. Czy ambulans ma być wyposażony w dwie butle tlenowe 10l z reduktorami  ? 

 

6.9. Czy gwarancja na powłoki lakiernicze oraz perforację nadwozia winna być fabryczna tj.  

oferowana przez producenta pojazdu bazowego, a nie „ niby fabryczna” , którą dokupi 

wykonawca/dealer w firmie ubezpieczeniowej lub brokerskiej ? 

 

6.10. Dotyczy pkt. XII.23: Czy poprzez "uchwyt do mocowania pompy Medima S1" należy 

rozumieć "stację dokującą dedykowaną do tej pompy służącą do przewożenia i ładowania 

pompy w ambulansie"  ? 

 

6.11. Dotyczy przeglądów serwisowych: Czy Zamawiający aby na pewno wymaga by coroczne 

przeglądy serwisowe samochodu i zabudowy medycznej były doliczone do oferowanej ceny 

przetargowej tzn. czy aby na pewno Zamawiający z góry chce za te przeglądy zapłacić, mimo 

iż nie wie czy do nich dojdzie (np. ambulans ulegnie wypadkowi i całkowitej kasacji)  ? 

 

6.12. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN 

EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą, a którego drzwi boczne 

prawe przesuwane do tyłu posiadają  mechaniczny system  ich domykania oparty na 

wzmocnionych wyprofilowanych prowadnicach oraz rolkach prowadzących  zapewniających 

łatwe i bezpieczne zamykanie drzwi ? 

 

6.13. Czy radio samochodowe ma być fabryczne tj. wyprodukowane przez producenta pojazdu 

kompletnego i posiadać sterowanie pod kierownicą, co zapewnia  większe bezpieczeństwo 

kierowania pojazdem  oraz wygodę dla kierowcy ? 

 

6.14. Czy dodatkowe drzwi boczne do schowka za kierowcą tak jak drzwi prawe przesuwne 

winny  być wyposażone  w otwieraną szybę, która zapewnia możliwość dodatkowej wentylacji 

schowka i w ekstremalnych sytuacjach stanowi dodatkowe wyjście ewakuacyjne ? 

 

6.15. Czy drzwi wymienione w pytani nr 14 powinny być wyprodukowane w fabryce 

producenta pojazdu bazowego, aby zachować fabryczną gwarancję na perforację nadwozia 

oraz na powlokę lakierniczą ? Wyjaśniamy, że czasami niektórzy wykonawcy oferują „niby 

fabryczne” drzwi wykonane na etapie zabudowy. 

 

Odpowiedź: 
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Ad. 6.1. Zamawiający wskazał, iż Wykonawca ma dostarczyć ambulanse do siedziby 

Zamawiającego. Sposób dostawy należy do Wykonawcy.  

 

Ad. 6.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 6.3. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający dopuszcza ambulans o 

wymienionych pierwszych dwóch parametrach w niniejszym pytaniu, pod warunkiem, że 

miejsce przewożenia deski ortopedycznej oraz kamizelki KED nie będzie w przedziale 

medycznym. 

 

Ad. 6.4. W nowych pojazdach musi być instalacja antenowa oraz zasilania i podłączenia 

do komputera pokładowego dla modułu GPS Teltonika FM6300, instalacja antenowa i 

zasilania do radiotelefonu ICOM 5062, instalacja zasilania oraz uchwyt do drukarki HP 

OfficeJet Mobile Printer 202 oraz kabel usb między drukarką a stacją dokującą. Muszą 

być też przeprowadzone kable do stacji dokującej dla tabletów Durabook R11AH. 

 

Ad. 6.5. Tak, jednakże wraz z dostawą pojazdów należy dostarczyć kompletne 

świadectwa tj wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.  

 

Ad. 6.6. Po wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający dostarczy wykaz 

konkretnego sprzętu. 

 

Ad. 6.7. Zamawiający potrzebuje jedynie instalacje i gniazda, sprzęt ma swój. 

 

Ad. 6.8. Nie 

 

Ad. 6.9. Zamawiający nie wnika w tą kwestię. Okresy gwarancji / rękojmi i zakresy 

zostały wskazane w dokumentacji postępowania. Gwarancje i rękojmię ma zapewnić 

Wykonawca. Wykonawca ma spowodować, aby gwarancja i rękojmia o ile wystąpi taka 

potrzeba został załatwiona w terminach określonych w SIWZ.  

 

Ad. 6.10. Zamawiający dostarczy taką stację dokującą, konieczne jest jedynie 

zamocowanie jej w ambulansie 

 

Ad. 6.11. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

 

Ad. 6.12. Zamawiający dopuszcza. 

 

Ad. 6.13. Zamawiający dopuszcza. 

 

Ad. 6.14. Nie. 

 

Ad. 6.15. Tak. 
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Pytania 7 

7.1. NOSZE KARETKOWE wraz z TRANSPORTEREM 

Obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta noszy 

reanimacyjnych, tj. firmę Stryker model M1 których jedynym dystrybutorem na rynku polskim 

jest firma „Stryker Polska”, co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, 

równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego 

traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi 

naruszenie artykułów:  

 art. nr 7 ust. 1 oraz nr29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie 

przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia 

publicznego 

 art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu 

Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję 

 art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu 

Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję 

funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu 

Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy  

Zatem kierujemy do Zamawiającego pytanie o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy 

głównych z transporterem renomowanego światowego producenta firmy Ferno model Mondial 

o poniższych parametrach spełniających PN-EN 1789+A2:2015 oraz normę PN-EN 1865-1:? 

Zaznaczamy, iż są to nosze o równoważnych parametrach lub nawet zdecydowanie lepszych 

parametrach niż wymaga Zamawiający. 

 

Nosze główne: 

 Potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji 

zmniejszającej napięcie mięśni brzucha 

 Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90° 

 Udźwig noszy 230 kg 

 Wysuwane rączki do przenoszenia 

 Pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy 

 Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy 

 Cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej 

nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące 

 Rama noszy wykonana z profili o przekroju okrągłym 

 Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi 

 Składane prostopadle oparcia boczne 

 Dodatkowe teleskopowo chowane rączki boczne pomocne w trakcie przenoszenia 

pacjentów bariatrycznych 

 Anatomiczna poduszka do intubacji  

 Nosze zabezpieczone poprzez wykonanie z anodowego aluminium pokrytego lakierem, 

odpornego na uszkodzenia związane z otarciem oraz uderzeniem, odpornego na środki 

dezynfekujące, o wadze 23 kg 

 Podparcie głowy regulowane w 3 pozycjach: na wznak, z od-gięciem do tyłu i 
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przygięciem do przodu 

 

Transporter do noszy głównych: 

 System szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami 

 Możliwość zapięcia noszy przodem lub tyłem w kierunku jazdy 

 Podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podwozia transportera 

 Przyciski blokady goleni kodowane kolorami 

 Wielostopniowa regulacja wysokości w 7 poziomach 

 Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w 

hamulce 

 Możliwość zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost 

 Możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie 

zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną 

osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera 

 Szerokości kółek 42mm 

 System niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i 

wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne 

wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę 

 Udźwig transportera 270 kg 

 Waga całego zestawu nie przekraczająca 51 kg zgodnie z obowiązującymi normami EN 

1865-1, EN 1789+A2, AS/NZS 4535 

 Zabezpieczenie poprzez wykonanie z anodowego aluminium pokrytego lakierem, 

odpornego na uszkodzenia związane z otarciem oraz uderzeniem, odporne na środki 

dezynfekujące 

 Wykonanie ramy transportera  z profili o przekroju okrągłym 

 Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach 

pochylenia 

 System mocowania transportera do lawety ambulansu 

 

 

 

7.2. Krzesło Kardiologiczne  

 

Obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta krzesła 

kardiologicznego, tj. firmę Stryker model 6252 których jedynym dystrybutorem na rynku 

polskim jest firma „Stryker Polska”, co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, 

równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego 

traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi 

naruszenie artykułów:  

 art. nr 7 ust. 1 oraz nr29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie 

przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia 

publicznego 

 art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu 
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Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję 

 art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu 

Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję 

funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu 

Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy  

Zatem kierujemy do Zamawiającego pytanie o dopuszczenie na zasadzie równoważności 

krzesła kardiologicznego renomowanego światowego producenta firmy Ferno model FST o 

poniższych parametrach? Zaznaczamy, iż jest to krzesło o równoważnych parametrach lub 

nawet zdecydowanie lepszych parametrach niż wymaga Zamawiający. 

 

Krzesło Kardiologiczne 

 Wykonane z anodowego aluminium pokrytego lakierem 

 Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach 

 Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie z materiału typu winyl o 

wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i 

umożliwiające dezynfekcję 

 Możliwość złożenia do transportu w ambulansie   

  Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach   

  Wyposażone 4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360°   

  Średnica tylnych kół 150 mm  

  Średnica przednich  kół 125 mm   

  2 hamulce na tylnych kołach   

 Uchylne rączki tylne  

  Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 4 pozycjach   

  Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka 30˚  

  Rozstaw zewnętrzny płóz  37 cm   

 Stabilizator głowy pacjenta   

 Podnóżek na stopy pacjenta   

 3 pasy poprzeczne   

 Waga krzesełka z zainstalowanym system płozowym 14,4 kg   

 Wymiary po złożeniu: 100 cm x 52 cm x max 20 cm  

 Udźwig 250 kg  

 

 

7.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system transportu pacjenta tj. nosze wraz z 

transporterem niezgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1? 

 

 

7.4. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań aktualych norm PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1 przy składaniu ofert? 

 

7.5. Czy Zamawiający dopuści nosze spełniające wymaganą przez Zamawiającego 

funkcjonalność wyposażone w stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia 

głowy na wznak do pozycji węszącej ? 
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7.6. Zamawiający w pkt. 7 opisał konkretne rozwiązanie technologiczne tj. podgłówek 

mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportów 

pacjentów o znacznym wzroście. Czy Zamawiający dopuści nosze spełniające wymaganą przez 

Zamawiającego funkcjonalność tj. umożliwiające transport pacjentów o znacznym wzroście ? 

 

7.7. Czy Zamawiający dopuści nosze spełniające wymaganą przez Zamawiającego 

funkcjonalność, posiadające chowane i wysuwane rączki do przenoszenia umieszczone z 

przodu i tyłu noszy ? 

 

7.8.  Zamawiający w pkt. 14 i 13 opisał konkretne rozwiązanie technologiczne. Czy w związku 

z powyższym Zamawiający dopuści nosze spełniające wymaganą przez Zamawiającego 

funkcjonalność tj. wykonane z profilu którego materiał i kształt zmniejsza ryzyko uszkodzeń 

przy otarciach i uderzeniach o zwiększonej wytrzymałości i udźwigu 250 kg? 

 

Odpowiedź: 

Ad. 7.1. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad.7.2. Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, iż w przypadku krzesełka 

kardiologicznego ma być ono wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie z 

materiału typu winyl o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, 

grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję – wymagamy siedziska wykonanego z 

tworzywa sztucznego  typu ABS (sztywne, twarde siedzisko) 

 

Ad. 7.3. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 7.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 7.5. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 7.6. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 7.7. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 7.8. Zamawiający dopuszcza 
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