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Żary, 22 czerwca 2021 r. 

Nr postępowania: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/K/2021  

 

INFORMACJA NR 1  

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wykonanie dostawy pn.: 

„Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem” 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz w związku z art. 284 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 2019 z późn.zm. 

– dalej: „ustawa ZP”) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: 

„SWZ”).  

Pakiet nr 1  

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie 

Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na 

przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego 

wyposażenia ?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. Zasadnym pod względem organizacyjnym 

jest dla Zamawiającego aby odbiór nastąpił w jego siedzibie. Pozwoli to na umożliwienie całości 

załogi zapoznanie się z dostarczonym przedmiotem zamówienia.  

 

Pytanie nr 2. Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na 

kołach? 

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.  

 

Pytanie nr 3. Czy zapis w paragrafie 5 pkt 11 projektu umowy oznacza, że Wykonawca ponosi 

wszystkie koszty tj. dojazd do serwisu, usługa serwisowa, koszt materiałów 

eksploatacyjnych ( klocki hamulcowe, filtry, oleje itp. ) samochodu bazowego, 

zabudowy i sprzętu medycznego ?  

Odpowiedź Zamawiającego:  
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Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do 

świadczenia usług serwisowych dostarczonego przedmiotu zamówienia. Zakres świadczenia nie 

obejmuje jednak co do zasady kosztów dojazdu. Wskazuje się, że Zamawiający wymaga aby punkt 

serwisowy był oddalony od siedziby Zamawiającego nie dalej niż o 100 km (patrz. pkt IX.7 

załącznik nr 2 do SWZ).  

 

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi 

normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą 

wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny 

ma długość  3,05 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary 

są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu 

typu  B?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wskazuje, iż powyższe pytanie nie zmierza w kierunku wyjaśnienia treści SWZ, a 

jest próbą dokonania oceny równoważności oferowanego produktu. Niezależnie od powyższego, 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmniejszenia przestrzeni zabudowy medycznej 

ambulansu.  

 

Pytanie nr 5. Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym ma być 

automatyczna  typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo 

prowadzenia pojazdu przez kierowcę  ?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Wobec powyższego treść SWZ nie ulegnie zmianie.  

 

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dopuszcza kolor nadwozia fabryczny zgodny z normą PN EN 

1789 żółty RAL 1016 ?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Wobec powyższego treść SWZ nie ulegnie zmianie.  

 

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi 

normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą 

wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą z alternatorem o mocy 185 A?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Wobec powyższego treść SWZ nie ulegnie zmianie.  

Pakiet nr 2  

Dotyczy respiratora:  

Pytanie nr 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby 

dostarczony respirator transportowy wyposażony był w nieładowalną baterię 

umożliwiającą pracę jako respirator transportowy ok. 2 lat? 
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Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wymaga aby respirator transportowy został wyposażony zgodnie z SWZ.   

Pytanie nr 2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści na 

zasadzie równoważności respirator renomowanego  europejskiego producenta 

firmy Weinmann model Medumat Standard A będący na wyposażeniu 

Zamawiającego: 

⎯ Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z 

wymaganiami normy EN 794-3 

⎯ Respirator pneumatyczno-elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą 

respiratora 

⎯ Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek 

⎯ Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg 

⎯ Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu 

respiratora 

⎯ Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV 

⎯ Tryb wentylacji wspomaganej SIMV 

⎯ Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający 

zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika 

⎯ Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta 

⎯ Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym 

momencie cyklu wentylacji 

⎯ System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia 

w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych  np. 

przy  kaszlu pacjenta 

⎯ Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową  

bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar 

⎯ Wentylacja 100% -tlenem  i  mix tlenowy  ok 60 % 

⎯ Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej 

⎯ Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min 

⎯ Pojedynczy oddech w zakresie 75 – 4000 ml 

⎯ Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min. 

⎯ Waga respiratora ok. 1.1 kg 

⎯ Manometr manualny 

⎯ Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie 

⎯ Alarmy bezpieczeństwa  - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia 

wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia 

tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm  autotestu 

⎯ Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach 

pracy jako respirator transportowy 

⎯ Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min 

⎯ Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami 

⎯ Temperatura pracy w zakresie od:  -18°C do + 60°C 
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⎯ Zastawka PEEP mocowana bezpośrednio do zaworu pacjenta  

⎯ Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-

3: Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg 

EN 61000 – 4 – 2 

⎯ Mocowanie ścienne do respiratora zgodne z PN EN 1789 – deklaracja 

zgodności 

⎯ Wyposażenie respiratora: przewód pacjenta wielorazowego użytku, 

zastawka pacjenta, przewód zasilający do tlenu z szybkozłączem typu AGA 

długość 2m, zastawka PEEP 

⎯ Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: torba transportowa z kieszeniami 

i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca 

transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające 

zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy, reduktor tlenowy z gniazdem AGA 

O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atm, 

przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie 

zabezpieczającej przed uszkodzeniem, butla tlenowa aluminiowa, DIN 2,7l – 

pusta, 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie, na zasadzie równoważności. W wyniku 

powyższego treść SWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wskazuje przy tym, że treść niniejszej 

informacji stanowi dokument postępowania. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w pkt. III.3 

SWZ przewidział rozwiązania równoważne względem opisanym w OPZ.  

Dotyczy ssaka akumulatorowego: 

Pytanie nr 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści 

ssak przenośny model Accuvac Lite o wydajności ssania 22 l/min, podciśnieniu 

maksymalnym 80 kPa, czas pracy na akumulatorze 45 minut, waga ok. 5,6 kg, 

wymiary 370 mm x 277 mm x 146 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie, na zasadzie równoważności. W wyniku 

powyższego treść SWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wskazuje przy tym, że treść niniejszej 

informacji stanowi dokument postępowania. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w pkt. III.3 

SWZ przewidział rozwiązania równoważne względem opisanym w OPZ. 

Dotyczy krzesła kardiologicznego: 

Pytanie nr 2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści 

krzesełko kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o 

poniższych parametrach: 

⎯ Przeznaczone do  transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach, 

⎯ Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach 
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⎯ Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-

nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego 

, siedzisko i oparcie szybko demontowane 

⎯ Nośność krzesełka 180 kg 

⎯ Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość) 

⎯ Wymiar  kół przednich 75 mm, tylne 175 mm  

⎯ Przednie koła skrętne 

⎯ Hamulec na kołach przednich, 

⎯ Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach 

⎯ Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą 

krzesełka 

⎯ Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie 

⎯ 3 pasy bezpieczeństwa 

⎯ Powłoka ochronna łatwe  do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne 

⎯ Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu 

⎯ Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka 

⎯ Waga bez akcesoriów  ok 13 kg 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.  

Dokumenty postępowania  

W wyniku udzielonych wyjaśnień pozostałe treść dokumentów postępowania pozostaje bez 

zmian.   

 

ATWIERDZAM  

ZATWIERDZIŁ 

Komendant Szpitala 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74  

data wykonania 22 czerwca 2021 r. 


