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Dot: odpowiedzi na otrzymane pytania w postępowaniu nr OT 332-03-23. 
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Treść: W toku prowadzonego postępowania o zamówienie nr OT 332-03-23 na dostawę ambulansu 

typu C dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, Zamawiający otrzymał 

n/w pytania i zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  przekazuje poniżej wyjaśnienia:  

Pytanie nr 1 
W związku z ciągłym wzrostem masy samochodów przeznaczonych do zabudowy specjalnej 
zmniejsza się ich ładowność a co za tym idzie ogranicza to możliwości spełnienia warunków dla 
ambulansu typu C zgodnie z PN EN 1789 w zakresie wymaganej rezerwy masowej na wyposażenie 
medyczne wynoszącej 260 lub 230 kg. Przy obecnej masie pojazdu bazowego oraz zabudowy 
pomieszczenia dla pacjenta rezerwa ta wynosi 230 kg czyli tyle ile wystarcza dla ambulansu typu B. W 
związku z powyższym czy Zamawiający dopuści ambulans zgodny z PN EN 1789 w zakresie typu B, 
który posiada dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w pomieszczeniu dla pacjenta oraz miejsce dla 
pacjenta na noszach i możliwość przewożenia jednocześnie trzech osób siedzących i jednej leżącej? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Z powodów opisanych w pytaniu nr 1. nie jest możliwe zastosowanie dodatkowego niezależnego od 
silnika ogrzewania wodnego współpracującego z nagrzewnicą wodną nawet w ambulansie typu B. 
Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ambulansu typu B zgodnego z PN EN 1789 bez 
wspomnianego systemu dogrzewania? 
Odpowiedź: w  pkt. VII, ppkt. 1 zał. nr 2 SWZ Opis przedmiotu zamówienia w którym Zamawiający 
określił parametry nie gorsze jak: 
„Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością 
ustawienia temperatury  termostatem, o mocy min. 5,0kW, umożliwiający ogrzanie przedziału 
medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model). Niezależny od silnika 
fabryczny system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę wodną, 
umożliwiający dogrzanie silnika przed rozruchem”, więc zastosowanie w ambulansie innego rodzaju 
ogrzewania jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w w/w normie.  
 
Pytanie nr 3  
Z powodów opisanych w pytaniu nr 1 nie jest możliwe zastosowanie dwu belkowej sygnalizacji 
uprzywilejowanej nawet w przypadku ambulansu typu B. Dlatego prosimy Zamawiającego o 
dopuszczenie ambulansu typu B zgodnego z PN EN 1789 z pojedynczą lampą LED w kolorze 
niebieskim w tylnej części dachu. 
Odpowiedź: w  pkt. IX, ppkt. 3 zał. nr 2 SWZ Opis przedmiotu zamówienia w którym Zamawiający 
określił parametry jak: 
„Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i 
dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola za ambulansem i dwoma 
światłami kierunkowskazów – (podać markę i model). Wysokość belki Max.100-110mm”. 
Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści zastosowanie  pojedynczej lampy LED w kolorze 
niebieskim w tylnej części dachu, zgodnie  z aktualną PN EN 1789, pod warunkiem, że zostanie 



spełniony warunek oświetlania w czasie akcji przedpola za ambulansem i zapewniona będzie  
widoczność  włączonych tylnych  świateł kierunkowskazów. 
 
Pytanie nr 4 
Czy opisując w SWZ funkcjonalność podłogi w przedziale medycznym: „posiadająca izolację 
dźwiękowo – termiczną” Zamawiający wymaga nie tylko samej sklejki/płyty ale również skutecznego 
materiału typu styrodur izolującego zarówno termicznie jak i akustycznie przedział medyczny od 
podłoża? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ, bez określania rodzaju stosowanych materiałów 
przy wykonaniu izolacji dźwiękowo-termicznej. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści, aby koło zapasowe było dostarczone luzem w 
ramach tzw. wyposażenia dodatkowego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuści standardowy okres gwarancji na powłoki lakiernicze w wysokości 24 m-cy? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści okres gwarancji na powłoki lakiernicze w wysokości 24 m-cy. 
 
Pytanie nr 7.  
Zamawiający w SWZ opisał przedmiotowy dokument jaki należy dostarczyć wraz z pojazdem: 
„Dokument producenta (protokół/raport z badań) ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań 
wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną 
Dokument musi potwierdzać, iż oferowane nosze były przedmiotem badania na oferowanej marce i 
modelu ambulansu” Zamawiający jednocześnie wymaga aby elektryczny system mocowania noszy 
był montowany bezpośrednio do podłogi. Czy należy przez to rozumieć, iż wymagany dokument ma 
potwierdzać, iż zaoferowane nosze zamontowane do podłogi oferowanego ambulansu (tej samej 
marki i modelu) były przedmiotem wymaganego badania oraz że ma to odpowiednie 
odzwierciedlenie w dostarczonej z przedmiotem zamówienia homologacji pojazdu 
skompletowanego? 
Odpowiedź: Zamawiający w zał. nr 2 SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. IV – Wymagania 
ogólne ppkt. 7 wymaga dostarczenia wraz z ofertą skanu homologacji pojazdu skompletowanego, 
więc wymóg zawarty w ppkt. 6 zał. nr 2 SWZ Opis przedmiotu zamówienia, dostarczenia 
protokołu/raportu z przeprowadzonych  badań potwierdzający wykonanie testu zderzeniowego 
całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN EN 1789) jest zbędny i 
Zamawiający nie będzie wymagał spełnienia tego  wymogu oraz  zapisów zawartych w ppkt. 40 zał. nr 
2 SWZ i ppkt. 32 zał. nr 2 SWZ - w zakresie: „potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy 
zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie w/w norm 
wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (przekazać łącznie z pojazdem)”. 

Pytanie nr 8.  
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze zgodne z normami PN EN 

1865-2, PN EN 1865-3 oraz PN EN 1789 o długości 200 cm, z płynną regulacją wysokości leża w zakresie 38-133 

cm, wyposażone w 4 koła z tworzywa sztucznego z grubymi felgami, blokada toczenia z jednej strony noszy, 

oznaczenie elementów związanych z obsługą noszy, uchwyty do prowadzenia i sterowania noszami na jednej 

wysokości, możliwość kontroli terminu wymaganego przeglądu technicznego za pomocą aplikacji z poziomu 

telefonu/tableta, zintegrowany z noszami akumulator o pojemności 5Ah umożlwiający cały dzień pracy noszy, 

zgodność z normą elektryczną deklaracja zgodności, waga noszy 75 kg zgodnie z normą PN EN 1865-2 i PN EN 

1865-3, mocowanie mechaniczne umożliwiające zasilanie noszy po załadunku do ambulansu bez panela 

sterującego noszami, jeden panel sterowania z systemem ręcznej obsługi, bez wskaźników ledowych 

naprowadzających, akumulator na stałe wbudowany w nosze, nosze spełniają pozostałe wymagania OPZ ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści nosze zgodne z normami PN EN 1865-2, PN EN 1865-3 oraz PN EN 1789 o 

długości 200 cm. 



 
Pytanie nr 9.  
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby nosze mocowane były na 
lawecie z przesuwem bocznym, dzięki czemu możliwe będzie spełnienie wymagań normy PN EN 1789 odnośnie 
minimalnych odległości noszy od przedziału medycznego dla ambulansów typ C? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści nosze mocowane  na lawecie z przesuwem bocznym. 

 

Pytanie nr 10.  
Dotyczy parametrów punktowanych – czy jeżeli Wykonawca zaoferuje montaż urządzenia do masażu 

klatki piersiowej w schowku technicznym za lewymi drzwiami, który po otwarciu rolety od przedziału 

jest dostępny z przedziału medycznego – to czy Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 11.  
Prosimy o dopuszczenie ambulansu typu B. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 12.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. I.1 – prosimy o dopuszczenie ambulansu z DMC 3,88 t. 

Odpowiedź: Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans z DMC 3,88 t. 

Pytanie nr 13.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. I.2 – prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w cztery fotele 

oraz nosze, ale przeznaczonego do transportu maksymalnie 4 osób. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 14.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. I.11 – prosimy o dopuszczenie miejsca mocowania szyn kramera i deski dla 

dzieci w przedziale medycznym w specjalnych wnękach. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 15.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. I.11 – czy Zamiast pojemnika reimplantacyjnego Zamawiający dopuści 

specjalnie do tego przeznaczoną torbę z zestawem do amputowanych kończyń, nie zasilaną z sieci 

12/230V. Przykład podany w linku: https://paramedica-milsys.pl/produkt/zestaw-do-transportu-

amputowanych-konczyn/ 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 16.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. VIII.5 – prosimy o dopuszczenie zasilania wszystkich gniazdek z 

przetwornicy napięcia po jej włączeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza zasilania wszystkich gniazdek z 
przetwornicy napięcia po jej włączeniu. 

Pytanie nr 17.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. IX.3 – czy Zamawiający dopuści w tylnej części dachu bez 

kierunkowskazów (kierunkowskazy montowane dodatkowo na dachu). 

Odpowiedź: Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans  bez kierunkowskazów 
tylnych na dachu po warunkiem, że w czasie akcji i przy otwartych drzwiach tylnych, będą widoczne 
światła kierunkowskazów tylnych.  

Pytanie nr 18.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. IX.11 – czy nie doszło do zdublowania tego puntu z punktami IX.1 oraz 

IX.3? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

https://paramedica-milsys.pl/produkt/zestaw-do-transportu-amputowanych-konczyn/
https://paramedica-milsys.pl/produkt/zestaw-do-transportu-amputowanych-konczyn/


 

Pytanie nr 19.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. IX.12 – prosimy o zrobienie zdjęcia wyjścia na głośnik z radiotelefonu aby 

przygotować odpowiednią końcówkę.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

 

Pytanie nr 20.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. X.4 – czy stacją dokującą ma być wliczone w ofertę czy jest po stronie 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby stacja dokująca była wliczona w ofertę. 

 

Pytanie nr 21.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. X.5 – czy Zamawiający dopuści dostawę drukarki HP Laser Jet M15PRO 

wraz z certyfikowanym uchwytem w miejsce używanych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści dostawę drukarki HP Laser Jet M15WPRO wraz z certyfikowanym 
uchwytem, dodatkowo Zamawiający wymaga przed dostawą ambulansu przesłanie zdjęcia uchwytu 
drukarki HP Laser Jet M15WPRO. 

Pytanie nr 22.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. X.6 – prosimy o dopuszczenie anten dwuzakresowych dla modułu oraz 

stacji dokującej: https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-specjalistyczna-

do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-gps-glonass-

galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia 

Odpowiedź: Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza antenę dwuzakresową dla modułu 
oraz stacji dokującej: https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-
specjalistyczna-do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-
gps-glonass-galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia 

Pytanie nr 23.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. XII.6 – prosimy o dopuszczenie podświetlenia szafek podsufitowych 

lewych i prawych – stałego z możliwością dezaktywacji po przycisku. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 24.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. XII.8 – prosimy o dopuszczenie termoboxu w prawym nadkolu pod 

fotelem – dostęp z bliskiego sąsiedztwa ściany działowej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż termoboxu w prawym nadkolu pod fotelem – dostęp z 
bliskiego sąsiedztwa ściany działowej. 

Pytanie nr 25.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. XII.8 – prosimy o dopuszczenie montażu drukarki nad blatem roboczym w 

specjalnym uchwycie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż drukarki nad blatem roboczym w specjalnym uchwycie. 

Pytanie nr 26.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. XII.8 – czy wysokość wnęki na plecak 60 cm będzie wystarczająca? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wysokość wnęki na plecak 60 cm.  

https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-specjalistyczna-do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-gps-glonass-galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia
https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-specjalistyczna-do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-gps-glonass-galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia
https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-specjalistyczna-do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-gps-glonass-galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia
https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-specjalistyczna-do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-gps-glonass-galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia
https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-specjalistyczna-do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-gps-glonass-galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia
https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-specjalistyczna-do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-gps-glonass-galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia


Pytanie nr 27.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. XII.17 – prosimy o dopuszczenie uchwyt na rękawiczki na ścianie lewej 

przy przegrodzie w pobliżu szafki ściany działowej. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 28.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. XII.22-24 – prosimy o potwierdzenie, iż nosze mogą być zamontowane na 

podłodze lub lawecie? 

Odpowiedź: Nosze mogą być zamontowane na podłodze lub lawecie. 

 

Pytanie nr 29.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. XIII.6 – prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w zestaw 

naprawczy, koło zapasowe zostanie dostarczone luzem. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 30.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. XIV.3 – prosimy o dopuszczenie gwarancji na lakier 24 miesiące co nie 

generuje dodatkowych kosztów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści okres gwarancji na powłoki lakiernicze w wysokości 24 m-cy. 
 

Pytanie nr 31.  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. XIV.4 – czy przeglądy okresowe sprzętu i adaptacji mają być wliczone w 

cenę oferty  – co podniesie jej koszt.? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 32.  
Czy przeglądy okresowe samochodu bazowego mają być wliczone w cenę oferty – co podniesie jej 

koszt? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby przeglądy okresowe samochodu bazowego były  wliczone 
w cenę oferty. 
 
Pytanie nr 33.  
Prosimy o podanie szacowanego rocznego przebiegu ambulansu. 

Odpowiedź: Średni przebieg ambulansu typu C w skali roku wynosi: 40.000km. 
 
 

 

 

 

 

 


