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Poznań dnia 10 czerwca 2019 r 
 

Szanowni Państwo, 

Dotyczy: „Dostawa karetki transportowej dla przychodni", WSPL Zam. Publ. Nr 17/19 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie poniższych 

kwestii (udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania): 

 

1. 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. Wymagane przeglądy gwarancyjne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat. W przypadku 
zaoferowania gwarancji na okres 3 lat wymagane 3 przeglądy w tym okresie co 12 miesięcy. Itd. 
Koszt przeglądów pokrywa zamawiający 

 

2. 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. 

Wykonawca zapewni na swój koszt dla 
oferowanego ambulansu pełny serwis 
gwarancyjny zabudowy medycznej i 
wyposażenia medycznego w tym instalacji 
tlenowej oraz elektrycznej i innych 

elementów niepodlegających gwarancji 
pojazdu bazowego 

 
 

w siedzibie Zamawiającego /poza siedzibą 
Zamawiającego* 

*wybrać właściwe (zakreślić) – parametr punktowany 

 

3. 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. 

Wykonawca zapewni na swój koszt dla 
oferowanego ambulansu pełny serwis 
gwarancyjny zabudowy medycznej i 
wyposażenia medycznego w tym instalacji 
tlenowej oraz elektrycznej i innych 
elementów niepodlegających gwarancji 
pojazdu bazowego 

 
 

w siedzibie Zamawiającego /poza siedzibą 
Zamawiającego* 

*wybrać właściwe (zakreślić) – parametr punktowany 

 

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

Odp. Wyrażamy zgodę. (Maksymalny stan licznika przy odbiorze do 600 kilometrów). 

5. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o dopuszczenie kierownicy tylko z regulacją głębokości. 

Odp. Nie wyrażamy zgody 
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6. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – czy Zamawiający wymaga butli tlenowej z reduktorem czy jedynie 

przygotowania miejsca na nią? 

Odp. Zamawiający wymaga jedynie przygotowania miejsca na nią. 

 

7. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga tylko 

przepływomierza bez nawilżacza. 

Odp. Zamawiający wymaga przepływomierza z nawilżaczem 

8. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o potwierdzenie, iż w ambulansie mają być przygotowane 3 

miejsca mocowania: pod wózek inwalidzki, krzesełko kardiologiczne i schodołaz Zamawiającego. 

ODP. Tak potwierdzamy 3 miejsca mocowania: pod wózek inwalidzki, krzesełko kardiologiczne i 
schodołaz.  Przy czym krzesełko kardiologiczne dostarcza wykonawca  

 

9. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – czy Zamawiający na pewno wymaga anteny do radiotelefonu z instalacją 

podłączeniową? Jeśli tak – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu jaki będzie Zamontowany w samochodzie 

abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt. 

Odp. Zamawiający nie zna jeszcze marki i modelu radiotelefonu jaki będzie Zamontowany w 

samochodzie. 

 

10. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o podanie szerokości deski ortopedycznej jaka będzie wożona 

w ambulansie. 

Odp. Wymiary deski ortopedycznej 185 cm x 40 cm x 6 cm 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, 

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  w Poznaniu 

Ul. A. Szylinga 1 

60-782 Poznań 

Dotyczy: Postępowania „ Dostawa karetki transportowej do przychodni” 

Znak sprawy: Nr 17/19 

W imieniu  ……………………….zwracam się do Zamawiającego z następującymi pytaniami: 

Dotyczy Noszy: 

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze 

transportowe monoblokowe renomowanego europejskiego producenta firmy Medirol 

model Sanero wyposażone w 4 kółka skrętne o 360 st., 2 wyposażone blokadę jazdy na 

wprost i 2 wyposażone w hamulce, posiadające 7 ustawień wysokości, wyposażone w 

uchwyty do przenoszenia zintegrowane z ramą noszy, stanowiące jednocześnie osłonę 

przed przypadkowym dostępem do panelu obsługi, z dźwigniami oblokowywania 
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goleni kodowanymi kolorem czerwonym, o maksymalnej ładowności 250 kg, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ, zdjęcie w załączeniu? 

 

Odp. Wyrażamy zgodę 
 

Pytania dotyczące defibrylatora AED: 

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o energii defibrylacji 150 J dla dorosłych oraz 50 J dla 

dzieci? Od wielu lat odchodzi się od protokołu wysokoenergetycznego wstrząsów ze względu 

na zwiększone ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego. Od momentu wprowadzenia na rynek 

defibrylatorów dwufazowych dąży się do podawania jak  najniższych, skutecznych wartości 

energii.  

2. Czy Zamawiający dopuści transfer danych za pomocą karty pamięci? W przypadku transmisji 

danych za pomocą karty pamięci mamy możliwość przekazania zapisów od razu po 

interwencji. Dzięki temu dane trafiają z pacjentem w sposób natychmiastowy do lekarza 

prowadzącego. Dzięki pamięci wewnętrznej zabranie karty nie skutkuje niesprawnością 

defibrylatora. Sprzęt pozostaje wciąż gotowy do użycia.  

Dodatkowo rozwiązanie techniczne jakim są karty SD jest aktualnie bardzo popularny i nie 

stanowi problemu znalezienie urządzenia, na które będzie możliwe zgranie danych .  

3. Czy Zamawiający dopuści defibrylator, którego suma pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej 

wynosi 31 godzin zapisu danych? Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwość zapisu zdarzeń jest o 

wiele większa, a dla samego gromadzenia danych i ich użyteczności nie powinno mieć 

znaczenia czy są przechowywane tylko w pamięci wewnętrznej, czy w pamięci zewnętrznej 

oraz wewnętrznej. 

4. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z baterią zapewniającą 125 defibrylacji, 8 godzin 

monitorowania danych oraz 4 lat ważności w stanie czuwania? Wskazany przez 

Zamawiającego opis właściwości baterii wraz z innymi parametrami technicznymi 

defibrylatora AED wskazuje na konkretną firmę oraz model urządzenia. Parametry określone 

w ten sposób uniemożliwiają złożenie swojej oferty innym Wykonawcom posiadającym 

sprzęt o zbliżonych parametrach i funkcjach. Takie działanie jest niezgodne z zasadami 

uczciwej konkurencji. 
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5. Czy Zamawiający wymaga aby bateria defibrylatora posiadała 4letnią gwarancję producenta? 

Wymaganie gwarancji na baterię ze strony Zamawiającego byłoby dodatkowym 

zabezpieczeniem urządzenia, które zamawia, a tym samym jego interesu w postaci 

otrzymania produktu najwyższej jakości. 

6. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy defibrylatora pochodziły od głównego 

producenta urządzenia? Takie wymaganie zapobiegnie zaoferowaniu Zamawiającemu 

tańszych, chińskich zamienników oraz części, co do których nie można mieć pewności, czy 

spełniają odpowiednie wymagania bezpieczeństwa oraz nie spowodują awarii urządzenia.  

7. Czy Zamawiający dopuści defibrylator o ekranie LCD TFT o rozmiarze 3,5 cala bez możliwości 

monitorowania EKG? Defibrylator AED zapisuje dane EKG w swojej pamięci, a więc dostęp do 

EKG pacjenta jest możliwy po przeprowadzeniu akcji ratunkowej. Dodatkowo pamiętać 

należy, że defibrylator automatyczny i półautomatyczny sam decyduje o potrzebie dokonania 

wyładowania na podstawie prowadzonej przez siebie analizy. Nie wydaje się być potrzebne, 

aby EKG było widoczne i dodatkowo odwracało uwagę od zdarzenia w chwili, gdy użytkownik 

AED nie ma wpływu na decyzję urządzenia co do podania wyładowania lub wielkości impulsu 

jaki zostanie wygenerowany. 

 

Odp. Nie wyrażamy zgody 
 

Numer sprawy:  WSPL Zam. Publ. Nr 17/19 

 

Nazwa zadania:  Dostawa karetki transportowej dla przychodni 

 

 

Szanowni Państwo  

Ponieważ chcielibyśmy zaoferować Państwu fabrycznie nowe Ambulanse marki Renault 

Trafic rok produkcji 2019 bardzo prosimy o odpowiedz na pytania. 

 

1. Czy Zamawiający wymaga aby w Ambulansie zamontowany był stopień zewnętrzny 

wysuwany? 

Wyjaśniamy, iż opis traktujący na równi zaoferowanie i niezaoferowanie stopnia zewnętrznego 

spowoduje brak stopnia we wszystkich ofertach - ponieważ koszt samego stopnia i jego montażu 

zostanie odjęty od kalkulacji. Żaden oferent rozsądnie kalkulujący ofertę nie narazi się na dodatkowe 

koszty związane z dodaniem stopnia. 

Odp. Zgodnie z siwz 

2. Czy Zamawiający dopuści Ambulans bez nawigacji? 

Odp. Zgodnie z siwz 

3. Czy Zamawiający dopuści Ambulans bez rejestratora jazdy? 

Odp. Zgodnie z siwz 
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Dot. Postępowania przetargowego na dostawę karetki transportowej dla przychodni 

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 17/19 

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania  

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez automatycznie włączających się 
świateł mijania i wycieraczki? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza ambulans bez automatycznie włączających się świateł 
mijania i wycieraczki 
 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w radioodtwarzacz 
fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, złącza USB  
na konsoli centralnej, bez pilota sterującego pod kierownicą bez kierownicy wielofunkcyjnej? 
 

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez okna na ścianie lewej?  

 
Odp. Tak Zamawiający dopuszcza. 

 
 
 
 
 


