
Odpowiedzi na pytania - 2 
Dot: odpowiedzi na otrzymane pytania w postępowaniu nr OT 332-03-23. 

Data otrzymania: 17.03.2023 

Status korespondencji: Udzielono odpowiedzi  

Autor odpowiedzi: Jan Rapczyński, Bogdan Bezdziecki  

Data odpowiedzi: 20.03.2023,  

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 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby system domykania drzwi został zamontowany na II etapie produkcji 
pojazdu? Na proponowane rozwiązanie oferujemy gwarancję w wymiarze 24 miesięcy bez limitu 
kilometrów.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V 
zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie 
chłodzenia?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ 
 
Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności miejsce dla szyn Kramera w przedziale 
medycznym (dedykowany schowek) ?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w dwa fabryczne akumulatory o 
łącznej pojemności 172 Ah ? Wyjaśnienie: Nadmieniamy, iż norma PN-EN 1789 wymaga 
akumulatorów o łącznej pojemności 160 Ah dla ambulansu typu C  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po 
dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach ? Wyjaśnienie. Większa ilość lamp 
ostrzegawczych (niebieskich) w znacznym stopniu zwiększa widoczność ambulansu na drodze 
zwłaszcza w trakcie dojazdu do skrzyżowania oraz wlotów / wylotów dróg.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ.  

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych 
lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji? Wyjaśnienie. Ilość lamp oraz 
ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Jednocześnie oświetlenie 
posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.6 Oświetlenie 
wnętrza 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ 



 
Pytanie nr 7.  
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci jednego fotela 
zamontowanego na prawej ścianie oraz fotela u wezgłowia noszy zamiast dwóch foteli na prawej 
ścianie? Nadmieniamy, iż fotel wraz z systemem przesuwu został przebadany na zgodność z Reg. nr 
14 oraz Reg. nr 17 i posiada pełna zgodność z norma PN-EN 1789. Zastosowany sytemu przesuwu w 
sposób bezpośredni poprawia ergonomię zabudowy i zwiększa ilość miejsca potrzebnego podczas 
przejścia pomiędzy przedziałem kierowcy, a przedziałem medycznym. Jednocześnie system przesuwu 
umożliwia ustawienie fotela w optymalnej odległości wzgl. pacjenta na noszach w zależności od 
podejmowanych działań medycznych oraz wzrostu personelu medycznego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ  

Pytanie nr 8.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zabudowę meblową spełniającą wymagania 

normy PN-EN 1789 zaprojektowaną i wykonaną wg. poniższej specyfikacji: a. schowki na rękawiczki 

jednorazowe zlokalizowane na ścianie lewej z przodu przedziału medycznego – 4 szt. (rozmiary: XL. L. 

M. S), b. szafka ściany działowej wyposażona w blat roboczy wykonany z materiału kompozytowego o 

dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania, szafka wyposażona w 4 

szuflady, uchylny kosz na śmieci o poj. 10l., pojemnik na zużyte strzykawki i igły, z miejscem do 

zamocowania plecaka/torby o wymiarach: min.70x50x40cm oraz szufladę typu „termoboks”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ 

 

Pytanie nr 9.  
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności miejsce do montażu drukarki zlokalizowane na 
lewej stronie przedziału medycznego w jego przedniej części, zapewniające bezpośredni i łatwy 
dostęp do drukarki oraz możliwość pobierania drukowanych dokumentów bez konieczności 
demontowania urządzenia z podstawy? Uzasadnienie: W przypadku deszczu lub śniegu, a w sytuacji 
otwarcia prawych drzwi przesuwnych powyższe rozwiązanie, w stosunku do opisanego przez 
Zamawiającego, eliminuje całkowicie możliwość zamoczenia papieru oraz drukarki. Zwiększa też do 
max. ilość miejsca na szafce ściany działowej (blat roboczy) niezbędnego do przygotowania leków, a 
brak uchwytu drukarki ogranicza ryzyko przypadkowego uderzenia i zranienia przez personel 
medyczny.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SWZ 

 

 
 

 

 

 

 

 


