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Wykonawcy w biorący  
udział postępowaniu 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę  ambulansu typu c wraz z 
wyposażeniem dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ”. 

 
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z siedzibą w Gdyni (dalej 

Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1020 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawiają poniżej pytania jakie złożyli 
Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego: 

 

PYTANIA: 

• Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h, np. z uwagi na zgłoszenie naprawy w dniach 

ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czasu realizacji do 72h taki wymóg został określony w pkt 6 

ppkt d) załącznika nr 1a do SIWZ zawierającym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 

Parametry wymagane użytkowo – techniczne pojazdu i wyposażenia (będącego też 

załącznikiem nr 1 do umowy). 

• Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdów wyposażonych w silniki spełniające normę emisji 

EURO 5b+ lub EURO VI. Z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy prawa jedyną 

dopuszczalną normą jest EURO 6 lub EURO VI, możliwość rejestracji pojazdów z normą EURO 

5b+ zakończyła się w dniu 31.08.2016r. zatem wnosimy o modyfikację wymagań poprzez 

usunięcie z wymogu normy EURO 5b+, a do normy EURO VI dodanie normy EURO 6. 

Wyjaśnienie: 

Rejestracja samochodów wyposażonych w silniki spełniające normę emisji spalin EURO 5b+ na 

podstawie posiadanych świadectw homologacji była możliwa tylko do dn. 31.08.2016r. Po tym 

dniu jeżeli samochody te nie zostały zarejestrowane otrzymały decyzje w ramach tzw. końcowej 

partii produkcji uprawniające do ich rejestracji w oznaczonym czasie. Jednakże w związku z tym 

bez względu na warunkową odsuniętą w czasie możliwość rejestracji posiadane przez 

producentów ambulansów świadectwa homologacji dla ambulansów sanitarnych wykonanych na 

pojazdach bazowych z normą EURO 5b+ tracą swoją ważność (przypomnieć należy, że oferent, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie musiał przedstawić Zamawiającemu ważne 

świadectwo homologacji dla ambulansu). Ambulanse sanitarne wykonane na pojazdach 

bazowych wyposażonych w silniki spełniające normę emisji spalin EURO 5b+ nie zostaną 

dopuszczone do ruchu na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lecz na podstawie 

decyzji administracyjnej zezwalającej na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej 

partii produkcji. 

Mając na uwadze powyższe jedyną normą zgodną z przepisami i spełniającą wymagania SIWZ 

jest norma EURO VI lub EURO 6, zatem wnosimy o zmianę wymagań jak w pytaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę normy na dopuszczalną EURO 6, zaś norma 

EURO VI jest już przywołana w zapisach Załącznika nr 1a do SIWZ i nr 1 do umowy. Uwaga 

modyfikacja SIWZ: Zamawiający zmienia brzmienie Załącznika nr 1a do SIWZ i nr 1 do umowy 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Parametry wymagane użytkowo – techniczne 
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pojazdu i wyposażenia w pkt. II Silnik ppkt. 3 na następujące: Spełniający wymogi normy 

emisji spalin EURO 6 lub Euro VI. 

 

• Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany pojazd był fabrycznie wyposażone w wzmocnione 

zawieszenie (m.in. wzmocnione amortyzatory, resory tylne dwupiórowe) ze stabilizatorami osi 

przedniej i tylnej gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i 

manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta  ? 

Wyjaśnienie: 

Standardowe zawieszenie nie zapewnia ani komfortu ani bezpieczeństwa przewozu personelu 

medycznego, a tym bardziej pacjenta. Nie jest ono bowiem dostosowane do przewozu 

pacjentów. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pojazd był fabrycznie wyposażony we wzmocnione 

zawieszenie (m.in. wzmocnione amortyzatory, resory tylne dwupiórowe) ze stabilizatorem osi 

przedniej i tylnej gwarantujące dobrą przyczepność do nawierzchni, stabilność i manewrowość w 

trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. 

 

• Prosimy o potwierdzenie, że wymagając by oferowany ambulans posiadał elektrycznie 

ogrzewaną szybę przednią Zamawiający ma na myśli  szybę, której działanie uruchamiane jest 

za pomocą elektrycznego przycisku z kontrolką. Działanie takiej szyby jest działaniem stricte 

elektrycznym bez konieczności uruchamiania jakiegokolwiek nadmuchu ciepłego powietrza? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby elektrycznie ogrzewana szyba przednia 

była uruchamiana za pomocą przycisku z kontrolką, jako działanie elektryczne bez konieczności 

uruchamiania jakiegokolwiek nadmuchu ciepłego powietrza. 

• W związku z rozbieżnościami w SIWZ uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że czas naprawy 

wynosi 14 dni zgodnie z §8 ust. 6 projektu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że czas naprawy określony w §8 ust. 6  wynosi do 14 dni 

zapisy SIWZ , zapisy SIWZ i załączników nie zawierają rozbieżnych postanowień w tym zakresie. 

• W związku z rozbieżnościami w SIWZ uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

wymaga ambulansu/sprzętu zastępczego na czas naprawy powyżej 14 dni zgodnie z §8 ust. 8 

projektu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga ambulansu zastępczego na czas naprawy 

powyżej 14 dni. UWAGA modyfikacja zapisów w pkt 6 ppkt e) załącznika nr 1a do SIWZ 

zawierającym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Parametry wymagane użytkowo – 

techniczne pojazdu i wyposażenia (będącego też załącznikiem nr 1 do umowy). 

• Wnosimy o wykreślenie z §8 ust. 5 zapisu „ na ryzyko Wykonawcy”, bowiem zgodnie z art. 548 

§1 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm., z chwilą 

wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz 

niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, co Zamawiający wyraźnie 

potwierdza w §2 ust. 6. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie w zakresie §8 ust. 5: „Jeśli 

wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany 

urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub 

usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest 

uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne 



 

 - 3 - 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne”.  

 

• Pytanie  dot. urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności: 
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, o budowie jednoramiennej, 
renomowanego europejskiego producenta, który posiada zamiast ssawki plastikową wielorazową 
nakładkę, której wytrzymałość producent określa na ponad 1000 misji, co w znaczący sposób 
przekłada się na koszty eksploatacji urządzenia. Kartę pamięci do zapisu danych, które można 
katalogować na komputerze zewnętrznym. Torbo-plecak wysokiej jakości renomowanej firmy 
PAX. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące urządzenia do mechanicznej 

kompresji klatki piersiowej. 

Wyjaśnienie: 

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące resuscytacji krążeniowo oddechowej 

wskazują na prowadzenie wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej (w tym kompresji jak i 

dekompresji) jako główny czynnik zwiększający przeżywalność. Urządzenie do mechanicznego 

ucisku klatki piersiowej, które wyposażone jest w tłok  uciskający klatkę piersiową i dodatkowo 

przyssawkę powoduje aktywną dekompresję klatki piersiowej.  Przyssawka pomaga unieść 

przednią część klatki piersiowej podczas fazy relaksacji pośredniego masażu klatki piersiowej. 

Obniża to ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej w fazie dekompresji co powoduje zwiększenie 

nawrotu żylnego, powodując zwiększenie rzutu serca i następowo ciśnienia perfuzji w naczyniach 

wieńcowych i mózgowych w trakcie fazy kompresji. 

Zamawiający, informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, w ten 

sposób, że: 

• Załącznik nr 1a do SIWZ i nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 

Parametry wymagane użytkowo – techniczne pojazdu i wyposażenia pkt. II Silnik ppkt.3 

uzyskał  następujące brzmienie: Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 6 lub Euro 

VI. 

• Załącznik nr 1a do SIWZ i nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 

Parametry wymagane użytkowo – techniczne pojazdu i wyposażenia pkt. 6 Silnik ppkt. e) 

uzyskał  następujące brzmienie:” wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego 

ambulansu wraz z noszami samojezdnymi  na czas naprawy trwającej dłużej niż 14 dni 

robocze na koszt wykonawcy”. 

• Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy uzyskał następujące brzmienie w §8 ust. 5: „Jeśli 

wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany o 

wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne 

od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający 

jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na koszt Wykonawcy zachowując przy 

tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne”. 

         Z poważaniem 

 Dyrektor 

        Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

          w Gdyni 

mgr Beata Pająk- Michalik 

 


