
 
 

Grudziądz, dnia 17.03.2020 r.  

 

 

 

ZP-1046/20 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch ambulansów 
medycznych typu C w formie leasingu z opcją wykupu (znak sprawy: Z/18/PN/20). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch ambulansów 
medycznych typu C w formie leasingu z opcją wykupu (znak sprawy: Z/18/PN/20), 
wpłynęły zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
o następującej treści: 
 

1. Zapytanie: 
,,Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 
1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte  
w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 
 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia 
dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami? dodatkowo zwracamy uwagę na fakt,  
że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych.” 

 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający określił jednoznacznie 

w treści SIWZ oraz załącznikach katalog wymaganych dokumentów, określając jasno czas ich 
złożenia i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

 
2. Zapytanie: 
,,Czy Zamawiający dopuści system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera 
niezgodnego z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015  
i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednim dokumentem tj. certyfikatem zgodności 
wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy 
medycznej 93/42/EEC?”. 
 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający określił jednoznacznie 
w treści SIWZ oraz załącznikach wymagane minimalne parametry i nie przewiduje w tym 
zakresie modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek 
przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  
w SIWZ. 

 
3. Zapytanie: 
,,Czy Zamawiający dopuści nosze z podparciem głowy regulowane w 3 pozycjach: na wznak,  
z od-gięciem do tyłu i przygięciem do przodu?”. 
 
 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
noszy z podparciem głowy regulowanym w 3 pozycjach: na wznak, z od-gięciem do tyłu  
i przygięciem do przodu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymaganych parametrów  
i funkcji, wyposażenia.  
 

4. Zapytanie: 
,,Czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną pediatryczną z unieruchomieniem głowy 
zamontowanym na stałem?”. 
 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza 

proponowanej deski. Ponadto informuję, że Zamawiający określił jednoznacznie w treści SIWZ 
oraz załącznikach wymagane minimalne parametry i nie przewiduje w tym zakresie 
modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania 
oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

 
5. Zapytanie: 
,, Czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną pediatryczną o obciążeniu 41 kg?”. 
 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza deski  
o obciążeniu mniejszym niż w SIWZ. Ponadto informuję, że Zamawiający określił 
jednoznacznie w treści SIWZ oraz załącznikach wymagane minimalne parametry i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży 
obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym  
w SIWZ. 

 
6. Zapytanie: 
,, Czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną o szerokości 23 cm?”. 
 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza 
proponowanej deski. Ponadto informuję, że Zamawiający określił jednoznacznie w treści SIWZ 
oraz załącznikach wymagane minimalne parametry i nie przewiduje w tym zakresie 
modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania 
oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 
 

7. Zapytanie: 
,,Wprowadzanie i wyprowadzanie zestawu transportowego przez ratowników medycznych jest 
czynnością wykonywaną kilkanaście razy w ciągu doby. Aby zniwelować ryzyko związane  
z wypadkami podczas wykonywaniu tych czynności prosimy o potwierdzenie. Czy Zamawiający 
biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i pacjentów będzie wymagał, aby transporter noszy 
głównych posiadał dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wyjazd zestawu z ambulansu 
bez pełnego rozłożenia goleni? Takie rozwiązanie niweluje ryzyko związane z mimowolnym 
„opadnięciem” noszy wraz z pacjentem na ziemię”. 
 



 
 

 
 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wymaga, ale 
dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia (transportera noszy głównych) wyposażonego 
w dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wyjazd zestawu z ambulansu bez pełnego 
rozłożenia goleni. 

8. Zapytanie: 
,,Dotyczy nosze główne :  
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne 
posiadające zamiast podgłówka umożliwiającego przedłużenia powierzchni leża, zagłówek 
umożliwiający odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na 
wznak?”. 
 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
noszy głównych posiadających zamiast podgłówka umożliwiającego przedłużenia powierzchni 
leża, zagłówek umożliwiający odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, 
ułożenie na wznak.  

 
9. Zapytanie: 
,,Dotyczy nosze główne :  

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne  
z transporterem renomowanego europejskiego producenta bez dodatkowego blatu, ale o takiej 
konstrukcji transportera, która umożliwia umieszczenie sprzętu medycznego, rzeczy pacjenta, 
dokumentacji medycznej itp.?”. 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza 

proponowanych noszy głównych bez dodatkowego blatu, ale o takiej konstrukcji transportera, 
która umożliwia umieszczenie sprzętu medycznego, rzeczy pacjenta, dokumentacji medycznej 
itp. Ponadto informuję, że Zamawiający określił jednoznacznie w treści SIWZ oraz 
załącznikach wymagane minimalne parametry i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia 
oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

 
10. Zapytanie: 
,,Dotyczy nosze główne :  

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga, aby funkcja 
prowadzenia noszy bokiem była dostępna poza budynkami, w terenie otwartym, funkcja ta 
znacznie ułatwi transport pacjenta z i do karetki?”. 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający określił jednoznacznie  

w treści SIWZ oraz załącznikach wymagane minimalne parametry z których wynika,  
że Zamawiający nie wymaga podnoszonej w zapytaniu funkcji i nie przewiduje w tym zakresie 
modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania 
oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 
 



 
 

 

11. Zapytanie: 

,,Dotyczy nosze główne :  

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone 
nosze wyposażone były w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 160 mm, 
dzięki czemu łatwiejszy będzie transport pacjenta na nierównym podłożu, miękkim terenie?”. 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający określił jednoznacznie  

w treści SIWZ oraz załącznikach wymagane minimalne parametry z których wynika,  
że Zamawiający nie oczekuje podnoszonej w zapytaniu funkcji i nie przewiduje w tym zakresie 
modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania 
oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

 
12. Zapytanie: 

,,Dotyczy nosze główne :  

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu 
Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma 
na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor 
Polski z dnia 12 września 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015  
i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych  
z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm 
równoważnych  
w odniesieniu do norm zharmonizowanych?”. 

 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający określił jednoznacznie  

w treści SIWZ oraz załącznikach katalog wymaganych dokumentów, określając jasno czas ich 
złożenia i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

 
13. Zapytanie: 

,,Dotyczy nosze główne :  

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty 
dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych 
przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami 
 tj. odpowiednio PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015? 

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami 
Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) 
wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne  
i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy 
zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to  
w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co 
oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, 
dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej 
normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna 



 
 

jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko 
niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają”. 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający określił jednoznacznie  

w treści SIWZ oraz załącznikach katalog wymaganych dokumentów, określając jasno czas ich 
złożenia i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 

14. Zapytanie: 

,, Dotyczy Krzesło transportowe: 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści typowe krzesełko 
transportowe występujące w polskich ambulansach o obciążeniu 159 kg, wadze 10 kg, o takiej 
konstrukcji ramy umożliwiającej oparcie na niej nóg pacjenta, zgodne z pozostałymi 
parametrami SIWZ?”. 
 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że krzesełko transportowe nie jest 
elementem prowadzonego postępowania. 

15. Zapytanie: 

,,Dotyczy Krzesełko kardiologiczne z system płozowym: 

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 
 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 jednej wysokości 
 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 12 kg”. 
 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 
postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 
proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ. Podkreślenia wymaga, że to na 
Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania 
przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych parametrów wskazanych w Opisie 
przedmiotu zamówienia. 



 
 

 
 
 
16. Zapytanie: 

,, Dotyczy Nosze podbierakowe: 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze 
podbierakowe europejskiego producenta, wykonane w całości z aluminium, bez możliwości 
wykonania diagnostyki obrazowej RTG, o wadze 10 kg spełniające pozostałe wymagania 
OPZ?”. 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza noszy 

podbierakowych wykonanych z aluminium. Ponadto informuję, że Zamawiający określił 
jednoznacznie w treści SIWZ oraz załącznikach wymagane minimalne parametry i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży 
obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w SIWZ. 

 


