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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:

„Dostawę ambulansu drogowego typu C  w ilości 1 szt.”

 Numer sprawy: TP/222/2018

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na: „Dostawę ambulansu drogowego typu C w ilości 1 szt.”,  numer sprawy: 
TP/222/2018 Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w
Kielcach  zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi na nie:

PYTANIA

Pytanie nr 1 (do załącznika nr 6 do SIWZ)
Czy  określenie  w  kolumnie  „TAK/NIE  (określić)”  oznacza  iż  podanie  słowa  NIE  za
wyjątkiem parametrów dodatkowo ocenianych podanych w załączniku 7 do SIWZ oznacza iż
oferent  który nie  potwierdzi  wymaganego parametru  nie  spełnia  wymagań minimalnych  i
oferta jego w takim wypadku zostanie odrzucona?

Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie iż parametry określone w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt: I.6, I.7,
VI.3 są parametrami dodatkowo punktowanymi?

Pytanie nr 3
Czy zaoferowany silnik ma posiadać napęd w formie łańcucha rozrządu?

Pytanie nr 4
Czy  zaoferowany  pojazd  powinien  posiadać  funkcję  kontroli  martwego  punktu  tj.
sygnalizacje położenia innego pojazdu w tzw. martwym punkcie nie widocznym dla kierowcy
karetki?

Pytanie nr 5
Czy pojazd powinien posiadać reflektory przednie typu BiXenon lub LED które to lampy
zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo doświetlając drogę i są w posiadaniu wszystkich
producentów pojazdów?

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  zintegrowaną  z  dachem sygnalizację  świetlną
przednią  i  tylną  wyposażoną  w  podświetlany  napis  AMBULANS  bez  możliwości
wyświetlania dodatkowych znaków typu WYPADEK, OBJAZD itd.

Pytanie nr 7 



Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  równoważny  moduł  do  Tektronik  FM3622
przewidziany do współpracy z systemem SWD?

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w drzwi o parametrach
podanych w SIWZ pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy umożliwiające ich
otwarcie w trakcie postoju ambulansu z zapalonym silnikiem?

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnej zestaw transportowy składający się z
noszy wyposażonych w poręcze boczne składane na boki oraz transporter wyposażony w koła
jezdne o grubości nieco ponad 4 cm?

Pytanie nr 10
Czy pisząc słowo „ z aktualną normą PN EN 1865-1” Zamawiający ma na myśli normę PN
EN 1865-1+A1:2015-08 powszechnie zwaną jako PN EN 1865-1+A1?

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem minimalnym regulacji wzmocnienia EKG
od 0,25 do 2,0 cm/mV?

Pytanie nr 12
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  defibrylator  wyposażony  w  moduł  SpO2  z
pomiarem pulsu od 30 do 230 ppm?

Pytanie nr 13
Prosimy  o  potwierdzenie  iż  parametry  określone  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ  w  opisie
„Defibrylator/monitor  przenośny  z  funkcją  transmisji  danych” w  pkt:  22,  24,  26  są
parametrami dodatkowo punktowanymi?

Pytanie nr 14
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  respirator  wyposażony  w  mix  tlenowy  na
poziomie 60% lub 100%?

Pytanie nr 15
Prosimy  o  potwierdzenie  iż  parametry  określone  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ  w  opisie
„Respirator transportowy” w pkt: 21 są parametrami dodatkowo punktowanymi?

Pytanie nr 16
Biorąc pod uwagę fakt iż pediatryczna deska ortopedyczna nie jest określona w normie PN
EN 1865-1 tzn. nie ma parametrów jakie ma spełniać tak więc nie można wymagać zgodności
z normą, prosimy o odpowiedź na pytania:
Czy  Zamawiający  dopuści  deski  o  parametrach  podanych  w  SIWZ  z  wszystkimi
dokumentami  wymaganymi  dla  wyrobów  medycznych  uprawniających  do  stosowania  w
placówkach służby zdrowia na terenie RP?

Pytanie nr 17
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  pompę  infuzyjną  jednostrzykawkową  marki
Medima o parametrach zgodnych z SIWZ?



Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści pompę, która nie posiada uchwytu do karetki zgodnego z normą
PN EN 1789 posiadającego funkcję zasilania pompy i jej ładowania?

Pytanie nr 19
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  ciśnieniomierze  firmy  WelchAllyn
jednoprzewodowy  w  kpl.  mankietów  z  tworzywa  sztucznego  ze  złączem  Flexxiport
kompatybilnym z modułem pomiaru  NiBp zainstalowanym w defibrylatorze  z  kompletem
mankietów wielorazowych przystosowanych do dezynfekcji bez odpinanego pasa na ramię?

Pytanie nr 20
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  ciśnieniomierz  niezależny  od  stetoskopu  nie
stanowiącego  jednego zestawu?

Pytanie nr 21
Czy zaoferowane krzesełko ma być przystosowane do zjazdu po schodach tzn. czy ma być
zgodne z aktualną normą PN EN 1865-4 i posiadać parametry takie jak określone w normie?

Pytanie nr 22
Jeśli odpowiedź na pytanie 21 jest pozytywna to prosimy o dopuszczenie krzesła o wadze do
15  kg  bez  1  pary  składanych  rączek  tylnych  oraz  z  rączkami  przednimi  o  regulowanej
długości bez regulacji wysokości?

ODPOWIEDZI

Ad.1 
Tak.

Ad.2
Punkt 1.6, 1.7 nie są parametrami dodatkowo punktowanymi, natomiast pkt VI.3 z działu 
„PRZEDZIAŁ MEDYCZNY” jest dodatkowo punktowany.

Ad. 3
Nie stawiamy wymagań w tym zakresie. Proponowane rozwiązanie jest zalecane.

Ad.4
Nie stawiamy wymagań w tym zakresie. Proponowane rozwiązanie jest zalecane.

Ad.5
Nie stawiamy wymagań w tym zakresie. Proponowane rozwiązanie jest zalecane.

Ad.6
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.7
Tak, pod warunkiem dostarczenia na nośniku odpowiedniej wersji konfiguratora 
umożliwiającego konfigurację modułu na potrzeby SWD.



Ad.8
Tak.

Ad.9
Tak.

Ad.10
Zamawiający wymaga aktualnie obowiązującej normy.

Ad.11
Tak.

Ad.12
Tak.

Ad.13
Tak.

Ad.14
Tak.

Ad.15
Tak.

Ad.16
Tak.

Ad.17
Tak.

Ad.18
Nie.

Ad.19
Tak.

Ad.20
Tak.

Ad.21
Nie. Krzesełko ma być zgodne z aktualną normą PN EN 1865-4 i posiadać parametry takie 
jak określone w normie.

Ad.22
Nie.


