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

Gorzów Wlkp., 18 kwietnia 2019r.

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.330.1.2019
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
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 to 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.
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający wyjaśnia, że przeglądy okresowe samochodu bazowego leżą po stronie Zamawiającego
i nie powinny być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia.
1.

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.
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający wyjaśnia, że przeglądy okresowe zabudowy medycznej leżą po stronie Zamawiającego
i nie powinny być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia.
2.

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.
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SIWZ pkt. 3 ppkt. 4 oraz §4 ust. 14 wzoru umowy (dodatek
nr 7 do SIWZ) – Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania bezpłatnych przeglądów
serwisowych sprzętu medycznego co najmniej jeden raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji
z uwzględnieniem warunków producenta sprzętu. Koszty transportu sprzętu medycznego do
wskazanego serwisu gwarancyjnego leżą po stronie Wykonawcy. Pierwszy przegląd winien nastąpić
nie później niż po 12 miesiącach, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
3.

Z uwagi, iż przedłużenie gwarancji mechanicznej na samochód bazowy wiąże się z limitem km,
prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu samochodu bazowego.
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający informuje, że można założyć ok. 50.000 km rocznego przebiegu dla jednego ambulansu.
4.
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Czy w przypadku zaoferowania przedłużonej gwarancji Zamawiający wymaga również zaoferowania
przeglądów eksploatacyjnych.
Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający wyjaśnia, że nie stawia takich wymagań.
5.

6. Czy Zamawiający zrezygnuje z niezależnego ogrzewania wodnego kabiny kierowcy?
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający dopuszcza brak niezależnego ogrzewania wodnego kabiny kierowcy. W związku
z powyższym zmianie ulega treść pkt. X ppkt.3 dodatku nr 3 do SIWZ.
Prosimy o potwierdzenie iż jeśli chodzi o instalacje do systemu SWD PRM, drukarka oraz tablet są po
stronie Zamawiającego, natomiast cała instalacja wraz z uchwytami oraz stacją dokującą jest po stronie
Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający potwierdza, że urządzenia takie jak: tablet i drukarka nie są zamawiane w niniejszym
postępowaniu i będą podłączone przez Zamawiającego. Z kolei cała instalacja wraz z uchwytami oraz
stacją dokującą leży po stronie Wykonawcy.
7.

Prosimy o możliwość montażu modułu GPS po lewej stronie kierownicy w dolnej części – dostęp do
modułu po odkręceniu jednej śrubki oraz wyciągnięciu osłonki kokpitu.
Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający dopuszcza montaż modułu GPS po lewej stronie kierownicy w dolnej części – dostęp do
modułu po odkręceniu jednej śrubki oraz wyciągnięciu osłonki kokpitu. W związku z powyższym
zmianie ulega treść pkt. XI ppkt.6 dodatku nr 3 do SIWZ.
8.

Z uwagi na zmianę modelową mercedesa i zmianę kształtu maski, prosimy o dopuszczenie niebieskich
lamp nie nad podszybiu ale na grillu.
Odpowiedź na pytanie 9:
Zamawiający dopuszcza niebieskie lampy nie nad podszybiu ale na grillu. W związku z powyższym
zmianie ulega treść pkt. XII ppkt. 2 dodatku 3 do SIWZ.
9.

10. Prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu przewoźnego jaki będzie użytkowany w ambulansie
abyśmy mogli zamontować odpowiedni uchwyt.
Odpowiedź na pytanie 10:
Zamawiający informuje, że w ambulansie użytkowany będzie radiotelefon przewoźny marki Motorola
DM 4601.
11. Z uwagi, iż Zamawiający wymaga noszy hydrauliczno-elektrycznych o zwiększonej wytrzymałości
i udźwigu – prosimy o dopuszczenie lawety bez możliwości ustawienia pozycji drenażowych
i antydrenażowych – realizacja tych pozycji poprzez elementy noszy np. podniesienie oparcia, itp.
Odpowiedź na pytanie 11:
Zamawiający dopuszcza lawetę bez możliwości ustawienia pozycji drenażowych i antydrenażowych –
realizacja tych pozycji poprzez elementy noszy np. podniesienie oparcia, itp. W związku z powyższym
zmianie ulega treść pkt. XV ppkt. 14 dodatku 3 do SIWZ.
12. Z uwagi, iż Zamawiający wymaga noszy hydrauliczno-elektrycznych o zwiększonej wytrzymałości
i udźwigu – prosimy o dopuszczenie noszy monoblokowych bez możliwości oddzielenia noszy od
transportera.
Odpowiedź na pytanie 12:
Zamawiający dopuszcza nosze monoblokowe bez możliwości oddzielenia noszy od transportera.
Ponieważ Wykonawca nie wskazał konkretnego punktu zapisu dodatku nr 3 do SIWZ, którego dotyczy
zapytanie, a Zamawiającemu trudno jest dostosować odpowiedź do treści pierwotnych postanowień
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zawartych w dodatku nr 3 do SIWZ to ostatecznie dopuszczenie to ujęto w treści pkt. XVIII pkt. 2
dodatku nr 3 do SIWZ.
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnej najnowocześniejsze nosze
na świecie o udźwigu 318 kg o parametrach podanych poniżej:
a)
zintegrowane z podwoziem wyposażone w płynną elektryczną regulacją wysokości?
b)
wyposażone w niezależnie regulowana wysokość podwozia przedniego względem tylnego?
c)
wyposażone w oparcie pod plecami regulowane do kąta 76 stopni bez funkcji odgięcia i przygięcia
głowy?
d)
wyposażone w funkcję umożliwiającą ustawienia pozycji przeciwwstrzasowej?
e)
z możliwością skrócenia przedniej części ramy noszy wyposażonej w uchwyty do przenoszenia do
transportu w ciasnych przestrzeniach typu winda czy klatka schodowa?
f)
materac przystosowany do ustawienia wszystkich pozycji transportowych?
g)
wyposażone w zasilanie akumulatorowe z systemem ładującym oraz awaryjny system pneumatycznohydrauliczny niezależny od zasilania akumulatorowego umożliwiający obsługę noszy w przypadku
awarii systemu zasilania ?
Odpowiedź na pytanie 13:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania, wobec powyższego zmianie ulegają następujące
punkty w dodatku nr 3 do SIWZ:
Ad. a) - Zamawiający dopuszcza nosze zintegrowane z podwoziem wyposażone w płynną elektryczną
regulacją wysokości w pkt. XVII pkt. 11 dodatku nr 3 do SIWZ
Ad. b) - Zamawiający dopuszcza nosze wyposażone w niezależnie regulowaną wysokość podwozia
przedniego względem tylnego w pkt. XVII pkt. 11 dodatku nr 3 do SIWZ
Ad. c) - Zamawiający dopuszcza nosze wyposażone w oparcie pod plecami regulowane do kąta 76 stopni
bez funkcji odgięcia i przygięcia głowy w pkt. XVII pkt. 5 dodatku nr 3 do SIWZ
Ad. d) - Zamawiający dopuszcza nosze wyposażone w funkcję umożliwiającą ustawienie pozycji
przeciwwstrzasowej w pkt. XVII pkt. 3 dodatku nr 3 do SIWZ
Ad. e) - Zamawiający dopuszcza nosze z możliwością skrócenia części ramy noszy do przenoszenia i
transportu w ciasnych przestrzeniach jeśli nie zmniejsza to dopuszczalnego obciążenia noszy
w pkt. XVII pkt. 5 dodatku nr 3 do SIWZ
Ad. f) - Zamawiający dopuszcza nosze z materacem przystosowanym do ustawienia wszystkich pozycji
transportowych w pkt. XVII pkt. 10 dodatku nr 3 do SIWZ
Ad. g) - Zamawiający dopuszcza nosze wyposażone w zasilanie akumulatorowe z systemem ładującym oraz
awaryjny system pneumatyczno-hydrauliczny niezależny od zasilania akumulatorowego
umożliwiający obsługę noszy w przypadku awarii systemu zasilania w pkt. XVII pkt. 11 dodatku nr
3 do SIWZ
13.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważnej lawety bariatrycznej mocowanej do podłogi
dedykowanej do noszy elektrycznych umożliwiającej przesuw boczny zestawu transportowego
w przedziale medycznym.
Odpowiedź na pytanie 14:
Zamawiający dopuszcza lawetę bariatryczną mocowaną do podłogi dedykowanej do noszy
elektrycznych umożliwiającej przesuw boczny zestawu transportowego w przedziale medycznym.
W związku z powyższym zmianie ulega treść pkt. XV ppkt. 14 dodatku 3 do SIWZ.
14.

Prosimy odpowiedź czy Zamawiający dopuści montaż na środku przedziału medycznego systemu
transportu pacjenta sterowanego elektrycznie w taki sposób iż będzie zachowany dostęp do pacjenta
z obu stron a system mocowania będzie zainstalowany bezpośrednio w podłodze bez możliwości
przesuwu lewo-prawo?
Odpowiedź na pytanie 15:
Zamawiający dopuszcza mocowanie noszy monoblokowych bezpośrednio do podłoża za
pośrednictwem sytemu mocowania na środku przedziału medycznego jeśli nosze w pozycji
poszerzonej bariatrycznej zapewniają swobodne poruszanie się wzdłuż noszy po prawej stronie
przedziału medycznego.
W związku z powyższym zmianie ulega treść pkt. XVIII ppkt. 6 dodatku 3 do SIWZ.

15.
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ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 ustawy w związku z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia termin składania ofert
na dzień 25 kwietnia 2019r., godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 09:15.
Analogicznie, zmianie ulega również treść pkt. 16 ppkt.2, pkt. 17 ppkt.1 i 3 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz).
POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Załączniki do pisma:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych do niniejszego pisma załącza się:
 dodatek nr 3 do siwz (opis przedmiotu zamówienia) uwzględniający wprowadzone zmiany.
Ponadto, w wyniku zmiany terminu składania ofert Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,
DYREKTOR
lek. med. Andrzej Szmit

W dniu 18 kwietnia 2019r., na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych –
niniejsze pismo oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostały na stronie internetowej
Zamawiającego: www.ratmed-gorzow.pl (zakładka: zamówienia publiczne).
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