
 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
SZPITAL KLINICZNY 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

NIP: 781-16-21-484 
REGON: 000288840 

KRS: 0000002866 

 

 

www.gpsk.ump.edu.pl 
 

 

 

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
tel. 61 84 19 294, 61 84 19 620 

e-mail:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl 
 

 

 

         Poznań, dnia 07 czerwca 2017 roku 

  Oznaczenie sprawy: PN – 13/17 

  Dz.Z.P.13/11/2017 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

Ambulansu N oraz inkubatora transportowego z wyposażeniem wraz z monitorem 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmian.) 

Zamawiający poniżej przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

Pytanie nr 1 

Dotyczy parametru punktowanego nr 4. Czy Zamawiający jest świadomy, że system obrotowej regulacji 

prędkości silnika na postoju jest w ambulansie niepotrzebny i znajduje zastosowanie wyłącznie przy 

pojazdach np. typu zwyżka? Nie służy doładowywaniu akumulatorów na postoju. Czy związku z tym 

faktem Zamawiający wykreśli ten parametr punktowany? 

Odpowiedź  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający jest świadomy, iż na pojazd którego wymaga jest wymagane prawo jazdy kategorii C? 

Odpowiedź  

Tak. 

Pytanie nr 3 

Dotyczy I.1. – Czy Zamawiający dopuści ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami z tworzywa 
sztucznego (nie profilami)? Płyty zapewniają prawidłowy, wysoki poziom higieny, są nietoksyczne, 
niepalne, spełniają wymogi normy 1789. 

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 4 

Dotyczy I.10 – Zgodnie z normą przegroda między przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym może 
być stała z oknem lub z otwieranymi drzwiami. Czy Zamawiający chciałby przegrodę z drzwiami 
spełniającymi norm 1789? 

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 5 

Dotyczy VII.5 – Czy Zamawiający wymaga aby szyberdach był przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia 
ewakuacyjnego? 

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 6 

Dotyczy VII.5 – Czy Zamawiający dopuści szyberdach bez roletki i moskitiery? 

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 7 

Dotyczy IX.5 – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie – co Zamawiający ma na myśli pisząc uruchomienie 
sygnalizacji niskotonowej włącznikiem nożnym? 

Odpowiedź  

Zamawiający ma na myśli przycisk lub inne urządzenie zainstalowane w podłodze pojazdu, przystosowane 
do uruchamiania przez kierowcę sygnalizacji niskotonowej poprzez naciśnięcie stopą. 

Pytanie nr 8 

Dotyczy IX.5 – Czy Zamawiający dopuści uruchomienie sygnalizacji niskotonowej poprzez dodatkowy 
przycisk obok dźwigni zmiany biegów – łatwo dostępny? 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 9 
Dotyczy IX.5 – Czy Zamawiający dopuści uruchomienie sygnalizacji niskotonowej poprzez dźwignię przy 
kierownicy do świateł długich – podczas pracy świateł niebieskich będzie ona odpowiedzialna za sygnały 
niskotonowe. 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 10 

Dotyczy XI.2 – Czy Zamawiający dopuści zabudowę przedziału medycznego równoważną z opisaną – ze 
zmianą ułożenia poszczególnych elementów: termobox na  prawej stronie przed nadkolem, lodówka 
sprężarkowa na prawej ścianie w tylnym kominie? 

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 11 

Dotyczy XI.2 – Czy Zamawiający dopuści lodówkę sprężarkową o pojemności 5 l? 

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 12 

Dotyczy XI.2 – Czy Zamawiający dopuści szafkę na leki narkotyczne zamykaną na zamek szyfrowy w 
związku z łamaniem lub gubieniem się kluczyków? 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 13 

Dotyczy XI.2 – Czy Zamawiający dopuści panel suchościeralny o wymiarach 300x300 mm zamontowany 

na ścianie lewej? 

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 14 

Dotyczy XI.5 – Prosimy Zamawiającego o miejsca wskazania montażu małej butli tlenowej. Czy ona ma 

być również wpięta w centralną instalację tlenową? 

Odpowiedź  

Zamawiający nie precyzuje na tym etapie miejsca mocowania małej butli tlenowej, ma ono być zgodne z 
posiadaną przez potencjonalnego wykonawcę homologacją. 

Pytanie nr 15 

Dotyczy XI.8 – Czy Zamawiający dopuści lawetę bez elektrycznego systemu wciągania i wyciągania 
transportera z ambulansu. Laweta będzie spełniać wszystkie inne wymogi Zamawiającego. Natomiast 
wsunięcie i wysunięcie lawety z transportem będzie następowało manualnie (poziomowanie już 
elektrycznie). Zapobiegnie to w przypadku nie złożenia się podwozia transportera połamaniu goleni noszy. 

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający będzie montował w ambulansie system SWD PRM? Czy mają być przygotowane uchwyty 
oraz instalacje pod ten system? 

Odpowiedź  

Zamawiający nie przewiduje montażu systemu SWD PRM w ambulansie. 

Pytanie nr 17 

Dotyczy parametru punktowanego nr 10 

Zamawiający w parametrach punktowanych określił ze wzmocnioną podłogą „z przesuwnymi panelami 

umożliwiającymi mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę”. Niniejszy 

zapis nie dość że wskazuje na konkretne rozwiązanie techniczne jakie ma być zaoferowane w ambulansie 

(a nie rozwiązanie funkcjonalne) to jeszcze formułuje je tak, iż jest praktycznie niemożliwe do spełnienia. 

Na etapie składania oferty Wykonawca ma zapewnić możliwość mocowania dowolnej podstawy czyli de 

facto „nie wiadomo jakiej” o niewiadomej wadze, o niewiadomych wymiarach czy niewiadomym systemie 

montażu wymaganym przez jej producenta. 

Czy Zamawiający jest świadomy iż montaż lawety do przesuwnych paneli może nie jest ingerencją w 

podłogę ambulansu, natomiast przesuwne panele są ingerencją w podłogę ambulansu? Można 

powiedzieć, że panele są łącznikiem pomiędzy podłogą, a lawetą. Podczas serwisu nie ma znaczenia czy 
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pracownicy mają odkręcić lawetę od podłogi czy od przesuwnych paneli. Zamawiający gdyby chciał 

zmienić lawetę to i tak musi to zrobić w autoryzowanym serwisie, który jest odpowiedzialny za prawidłowe 

zamocowanie lawety do podłogi. W związku z tym faktem czy Zamawiający wykreśli ten parametr z 

punktowanych 

Odpowiedź  

Zamawiający podtrzymuje z uwagi na funkcjonalność rozwiązania zapisy siwz i oczekuje zaoferowania 
systemu spełniającego postawione wymagania oraz zgodnego z posiadaną przez wykonawcę 
homologacją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


