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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/44/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego     na zakup i dostawę 2 szt. ambulansów sanitarnych typu C wg PN  

EN 1789+A2:2015-01 wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia 

* Pytanie nr 1
Czy  Zamawiający  dopuści  ambulans  VW  Crafter-  którego  szczegółowa  specyfikacja  pojazdu
bazowego znajdujące się w załączniku nr 1, natomiast specyfikacja zabudowy specjalnej w załączniku
nr 2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza równocześnie umieszczając drugi równoważny załącznik nr 2 do
SIWZ. 

* Pytanie nr  2
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 27.12.2017r.
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin wykonania do 20 grudnia 2017. 

* Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści ambulans z deklaracją zgodności z PN EN 1789- typ „B”, z możliwością
dostosowania zabudowy specjalnej do typu „C”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeden ambulans z deklaracją zgodności PN EN 1789- typ „B”, z 
dostosowaniem ambulansu do normy PN EN 1789 + A2 :2015-01 typ C w terminie do 14 dni od 
odbioru bez dodatkowych  kosztów ze strony Zamawiającego.  

* Pytanie nr  4
Czy  Zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  deskę  ortopedyczną  wyposażoną  w  14
uchwytów na obwodzie  deski  do  przenoszenia,  zdystansowanych od podłoża  oraz  wyposażoną  w
osobne uchwyty do mocowania  pasów łącznie  12 sztuk na obwodzie  deski,  dzięki  czemu można
swobodnie  transportować  pacjenta  bez  ryzyka uszkodzenia  np.  rękawiczek o karabińczyk pasa,  o
obciążeniu ok. 450 kg i podwyższonej przez to wadze do ok. 9.9 kg, spełniającą pozostałe parametry
SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze podbierakowe wykonane w całości z
aluminium o wadze 10 kg, w których konstrukcja zamków spinających łopaty wyklucza możliwość
przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod pewnym kątem, spełniające
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności plecak renomowanego europejskiego 
producenta firmę PAX o poniższych parametrach:

 Plecak ratowniczy w kolorze czarnym (tył) i czerwonym (przód)

 Wymiary zewnętrzne wys. 55, szer. 55, gł. 30 (cm)

 Wykonany  z  materiału  typu  Cordura,  o  zwiększonej  odporności  na  ścieranie,
uszkodzenia  mechaniczne  i  ograniczonym  stopniu  przemakalności,  z  powłoką
poliuretanową oraz impregnacją fluorowęglową

 Możliwość przenoszenia na ramieniu i w ręku

 6 kieszeni zewnętrznych

 Objętość 81l

 Komora główna zamykana podwójnym zamkiem błyskawicznym  okalającym trzy
krawędzi boczne plecaka. 

 Możliwość swobodnego otwierania plecaka wzdłuż krótszej krawędzi - kąt otwarcia
180°

 Zewnętrzne suwaki wyposażone w dodatkowe uchwyty z linki  w kolorze żółtym
fluoroscencyjnym

 Na  przedniej  górnej  kieszeni  umieszczony  odblaskowy  trójkąt  ostrzegawczy  w
kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyty w sposób uniemożliwiający oderwanie

 Na  przedniej  dolnej  kieszeni  umieszczona  odblaskowa  taśma  w  kolorze
fluoroscencyjnym żółtym wszyta w sposób uniemożliwiający oderwanie 

 Na  przedniej  dolnej  kieszeni  umieszczona  taśma  z  rzepem  wszyta  w  sposób
uniemożliwiający oderwanie

 Duża kieszeń umożliwiająca przechowywanie dokumentów o wielkości A4

 2 uchwyty  w kolorze  fluoroscencyjnym żółtym do przenoszenia  plecaka  w ręku
umieszczone na dłuższej i krótszej krawędzi bocznej plecaka, wykonane z tworzywa
sztucznego w kolorze fluorescencyjnym żółtym

 3  kieszenie  na  krawędziach  bocznych:  2  małe  o  wymiarach  ok.  160x100  mm
umożliwiające przechowywanie np. ciśnieniomierza, stetoskopu, glukometru itp.,
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 1 duża o wymiarach ok. 440x100 mm z możliwością regulacji miejsca wewnątrz za
pomocą ścianki grodzącej 

 Wzdłuż bocznych krawędzi  i  bocznych kieszeniach taśma odblaskowa w kolorze
fluoroscencyjnym żółtym wszyta w sposób uniemożliwiający oderwanie

 Profilowane szelki o szerokości 70 min w najszerszym miejscu

 Pas piersiowy i biodrowy

 Z  zewnętrznej  strony  szelki  wszyty  pas  materiału  w  kolorze  fluoroscencyjnym
żółtym poprawiający widoczność, przez środek wszyta taśma odblaskowa w kolorze
fluoroscencyjnym żółtym

 Konstrukcja szelek umożliwiająca ich szybkie wypięcie z plecaka

 Tylna wyściółka z możliwością wypięcia z umieszczonym odblaskowym trójkątem
ostrzegawczym  w  kolorze  fluoroscencyjnym  żółtym  wszytym  w  sposób
uniemożliwiający oderwanie

 Możliwość  użycia  wypinanej  wyściółki  jako  podkładki  pod  kolana  w  trakcie
prowadzenia akcji reanimacyjnej

 Dodatkowy odblaskowy trójkąt  ostrzegawczy  umieszczony  w miejscu  wypinanej
wyściółki w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyty w sposób uniemożliwiający
oderwanie

 Spód  plecaka  odporny  na  ścieranie,  wodoodporny,  wyposażony  w  nóżki
stabilizujące i dystansujące plecak od podłoża, wykonanych z tworzywa sztucznego

 Główna komora wewnętrzna pokryta zmywalnym materiałem typu PLAN

 Wzdłuż 3 wewnętrznych krawędzi  umieszczona elastyczna taśma podtrzymująca,
umożliwiająca troczenie wyposażenia medycznego

 Wzdłuż  1 wewnętrznej  krawędzi  3  zamykane na  rzep  kieszonki  na wyposażenie
medyczne

 System umożliwiający modyfikację wnętrza poprzez odpinane przegrody i saszetki
różnej wielkości 

 Przezroczyste odpinane saszetki do komory wewnętrznej – 9 sztuk

 Demontowalna komora na wyposażenie medyczne umożliwiająca przechowywanie
m. inn. płynów, zestawu reanimacyjnego, zestawu do intubacji itp.

 Ampularium na ampułki o różnej pojemności – ok. 120 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odbiór ambulansów wraz z wyposażeniem odbył się w siedzibie 
wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża  zgodę  na   odbiór  ambulansów w siedzibie  Wykonawcy,  jednak
Wykonawca zobowiązany jest  w terminie  do 14 dni   od dnia odbioru techniczno – jakościowego
dostarczyć na swój  koszt i ryzyko przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego. 

* Pytanie nr 8  – dot.   §3 pkt 3 Wzoru Umowy.  
Czy w przypadku dostawy ambulansów ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi
rejestrację,  w  tym  wyciągów  ze  świadectwa  homologacji  dla  pojazdów  kompletnych  oraz
skompletowanych,  Zamawiający  zrezygnuje  z  wymogu  dostarczenia  zaświadczenia  o
przeprowadzonym badaniu technicznym, wydawanego przez stacje diagnostyczną?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  9 – dot.   §5 pkt 1 Wzoru Umowy.  
Prosimy o zmniejszenie wysokości kary do 0,02% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień 
zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  10 – dot.   §5 pkt 2 Wzoru Umowy.  
Prosimy o rezygnację z zapisu
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  11 – dot.   §5 pkt 4 Wzoru Umowy.  
Prosimy o obniżenie wysokości kary do 0,02% wartości umowy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  12 – dot.   §8 pkt 3 Wzoru Umowy.  
Prosimy o zastąpienie słowa „stawiennictwo” sformułowaniem „podejmie reakcję”.
Odpowiedź: Zamawiający zastąpił  słowo „stawiennictwo” sformułowaniem „podejmie reakcję”.

* Pytanie nr 13  – dot.   §8 pkt 5 Wzoru Umowy.  
Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy wyłącznie awarii związanej z zabudową specjalną.
Odpowiedź: Zapis dotyczy sprzętu medycznego i zabudowy specjalnej. 

* Pytanie nr 14  – dot.    §8 pkt 6 Wzoru Umowy.  
Prosimy o rezygnację z zapisu

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu zgodnie z nowym wzorem umowy. 

 UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców   należy indywidualnie uwzględnić zmiany w  
ofercie w formularzu cenowym   przedmiotu zamówienia.  

                          

                                           Z poważaniem
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