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Wg rozdzielnika                                   
 

Nr sprawy: NZP.25.08.19

Działając na podstawie art 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j.  Dz. U. z  2018 roku poz. 1986 z późn. zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. 
 

Pyt nr Treść pytania:

1 Czy  zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  z  pełną  przegrodą
oddzielającą  kabinę  kierowcy  od  przedziału  dla  pacjenta  wyposażoną  w  okno  do
komunikacji?  Przegroda  zgodna  z  punktem  4.4.4  Polskiej  Normy  PN-EN  1789+A2:2015
Pojazdy Medyczne i ich wyposażenie-Ambulanse drogowe.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

2 Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy z fotelami w kabinie kierowcy bez podłokietników w
związku krótkim terminem wykonania zamówienia?

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3 Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy nie wyposażony w autoalarm?

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4 Czy zamawiający dopuści  pojazd bazowy nie wyposażony w system czujników ciśnienia w
kołach jak również w dodatkowym komplecie kół?

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5 Czy  zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  nie  wyposażony  w
dodatkowe sygnału pneumatyczne nisko tonowe?

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

6 Prosimy  o  dopuszczenie  ambulansu  zgodnego  z  Polską  Normą  PN-EN  1789+A2:2015
wyposażonego w refektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu, tj. po jednym z lewej i prawej
strony oraz  dwa w tylnej  części  nadwozia  z  możliwością  włączania i  wyłączania z  kabiny
kierowcy i przedziału medycznego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7 Prosimy  o  dopuszczenie  ambulansu  zgodnego  z  Polską  Normą  PN-EN 1789+A2:2015  nie
wyposażonego w głośnik z wyłącznikiem w przedziale medycznym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



8 Proszę  o  potwierdzenie,  że  zamawiający  wymaga  tylko  instalacji  do  modułu  TELTONIKA
FM3300.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tylko instalacji do podłączenia modułu TELTONIKA 

9 Czy zamawiający wyrazi zgodę na montaż drukarki w kabinie kierowcy?

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający  dopuści  montaż  drukarki  w  kabinie  kierowcy  w  przypadku  pełnej
przegrody oddzielającej przedział medyczny od kabiny kierowcy.

10 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny
z Normą PN EN 1789+A1 wyposażony w dotykowy panel sterujący typu touchscreen z 
funkcjami:
informujący o temperaturze w przedziale medycznym
sterujący oświetleniem przedziału medycznego
zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji
przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury
sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego
zarządzający temp. w termoboxie

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

11 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny
z Polską Normą PN-EN 1789+A2:2015 wyposażony w fotel na ścianie działowej ze składanym 
siedziskiem do pionu bez funkcji przesuwu oraz w obrotowy fotel na ścianie prawej z 
regulowanym kątem oparcia pod plecami oraz podnoszonym siedziskiem do pionu również 
bez funkcji przesuwu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

12 Wnosimy o rezygnację z punktu 13.37 - instalacja próżniowa.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

13 Czy  zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  zgodny  z  Normą  PN  EN
1789+A1  wyposażony  w  podstawę  pod  nosze  z  systemem  sterowania  realizowanym  za
pomocą linki.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

14 Czy  zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  zgodny  z  Normą  PN  EN
1789+A1 wyposażony w noszę bez funkcji odgięcia głowy do tyłu, przygięcia głowy do klatki
piersiowej. Nosze zgodne z PN EN 1865-1:2010+A1:2015. Pozostałe parametry zgodnie ze
SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

15 Wnosimy o zmniejszenie okresu gwarancji na zabudowę medyczną do 24 miesięcy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.
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