Samodzielna Publiczna Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 03 kwietnia 2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 221.000 euro na dostawę
ambulansu typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym.
Nr sprawy: ZP.330.2.2018
Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do
SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI
1.

Czy wymagane bezpłatne przeglądy gwarancyjne (co 12 miesięcy) mają dotyczyć wyłącznie sprzętu
medycznego?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 3 pkkt. 4.5) SIWZ, pkt. D ppkt. 6 dodatku nr 3 do SIWZ oraz
§4 ust. 14 dodatku nr 7 do SIWZ (wzór umowy) bezpłatne przeglądy gwarancyjne dotyczą wyłącznie
sprzętu medycznego.

2.

Czy kolor żółty ma być fabryczny czy też fabryczne nadwozie w kolorze białym można przelakierować
na kolor żółty?
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający wyjaśnia, że fabryczne nadwozie w kolorze białym można pomalować na kolor żółty.

3.

Prosimy o wyjaśnienie wymagań dotyczących systemu SWD PRM tzn. określenia co ma być
zamontowane w ambulansie. Prosimy o odpowiedź czy dostarczony ambulans ma być wyposażony w:
a) moduł FM 3XXX (moduł Teltonika) – dostępne są Zamienniki kompatybilne z systemem SWD
b) anteny niezbędne do prawidłowej pracy tabletu i modułu FM 3000
c) adaptery umożliwiające montaż oryginalnej stacji dokującej do tabletu oraz oryginalnego uchwytu do
drukarki
d) oryginalną stację dokującą do tabletu
e) oryginalny uchwyt do drukarki
f) tablet
g) drukarkę
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią pkt. XI ppkt. 5 i 6 dodatku nr 3 do SIWZ - ambulans ma
być wyposażony w asortyment, o którym mowa w pkt. a), b), c), d) i e).
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia takie jak: tablet i drukarka nie są zamawiane
w niniejszym postępowaniu i będą podłączone przez Zamawiającego.

4.

Czy Zamawiający oprócz stopnia wewnętrznego do przedziału medycznego wymaga również stopnia
zewnętrznego?
Odpowiedź na pytanie 4:
Zgodnie z treścią SIWZ – dodatek nr 3 pkt. II pkt. 8 Zamawiający wymaga stopnia wewnętrznego lub
zewnętrznego automatycznie chowanego przy zamykaniu drzwi.
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5.

Czy Zamawiający będzie w jednym ambulansie przewoził dwa krzesełka kardiologicznego (jedno
zwykłe a drugie z systemem płozowym)?
Odpowiedź na pytanie 5:
Tak, zgodnie z pkt. XIX i XX dodatku nr 3 do SIWZ, Zamawiający będzie przewoził w jednym
ambulansie dwa krzesełka kardiologiczne – zwykłe oraz krzesełko kardiologiczne składane z systemem
zjazdu po schodach.

6.

Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest negatywne prosimy Zamawiającego o określenie które
krzesełko będzie przewożone w ambulansie aby można było przygotować odpowiednie uchwyty.
Odpowiedź na pytanie 6:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

7.

Czy w celu lepszego odbioru sygnałów GPS/GSM Wykonawca może zainstalować na dachu dwie
anteny dwuzakresowe do modułu GPS oraz tabletu, rezygnując tym samym z anten na podszybiu
w kabinie kierowcy?
Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne zapisy treści SIWZ, w tym zapis
pkt. XI. ppkt. 6 dodatku nr 3 do SIWZ.

8.

Prosimy o potwierdzenie, że moduł GPS ma być zamontowany po lewej stronie kolumny kierownicy
poniżej deski rozdzielczej?
Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. XI ppkt. 6 dodatku nr 3 do SIWZ - Moduł GPS obsługujący
nawigacją z tabletu SWD PRM ma być montowany na podszybiu i podłączony do stacji dokującej
w taki sposób by serwisowanie oraz czynności konfiguracyjne nie wymagały demontażu elementów
kokpitu – preferowane umiejscowienie po lewej stronie kolumny kierownicy.

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i są wiążące
dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,
DYREKTOR
lek. med. Andrzej Szmit

W dniu 03 kwietnia 2018r., na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych – pytania (bez
wskazywania źródła zapytania) wraz z odpowiedziami zamieszczone zostały na stronie internetowej
Zamawiającego: www.ratmed-gorzow.pl (zakładka: zamówienia publiczne)
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