ŚRODOWISKOWO-LEKARSKIE WODNE OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE
26-600 Radom, ul. Wernera 9/11
www.slwopr.pl

Radom, 21.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania do postępowania:
„SPECJALISTYCZNY SAMOCHÓD DO RATOWNICTWA WODNEGO
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”
Sprawa nr 1/2021
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: Zamawiający nie wyraża zgody, Zgodnie z SWZ: „Miejsce wykonania zamówienia: Baza
SLWOPR w Radomiu, ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom”
Pytanie nr 2.
Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansu, czy dopuszcza się dojazd na kołach?
Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Ambulans winień być dostarczony do miejsca wykonania zamówienia zgodnie z SWZ
oraz w stanie zgodnym z SWZ.
Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ,
który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3
płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”

Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji Zamawiający ponosi koszty przeglądów pojazdu
bazowego ( oraz materiałów zużywalnych typu filtry, klocki hamulcowe itp. ), zabudowy oraz wyposażenia medycznego wraz kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego ?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN
1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę No26-600 Radom, ul. Wernera 9/11 tel. 0501-311-240, e-mail: biuro@slwopr.pl
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tyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy
PN EN 1789 o mocy 165 KM , o max momencie obrotowym wynoszącym 380 , spełniający wymogi
normy Euro VI z alternatorem o mocy 185 A ?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie nr 6
Zamawiający wymaga zgodności z normą PN-EN1789+A2:2015-1, stąd chcemy zapytać czy dopuszcza
się ambulans typu B zgodny z przytoczoną normą?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza standardowy termin płatności przyjęty w obrocie gospodarczym na terenie UE i wynoszący 30 dni ?
Wyjaśniamy, że wydłużony termin płatności do 60 dni zwiększa cenę oferty o kwotę dodatkowego
finansowania kolejnych 30 dni.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz wzorem umowy.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga, aby transporter noszy posiadał funkcję prowadzenia bokiem do kierunku
jazdy, która ma być realizowana przez wszystkie koła jezdne obrotowe o kąt 360 stopni i o średnicy
zgodnej z wymogami normy PN EN 1865 wynoszącej powyżej 150mm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
Pytanie nr 9
Czy Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp.?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza samochód bez układu kontroli ciśnienia w oponach?
Odpowiedź: Nie dopuszcza
26-600 Radom, ul. Wernera 9/11 tel. 0501-311-240, e-mail: biuro@slwopr.pl
Konto: Bank Pekao SA nr 38 1240 5703 1111 0010 8550 7561
NIP: 948-22-95-598
REGON: 672958665

ŚRODOWISKOWO-LEKARSKIE WODNE OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE
26-600 Radom, ul. Wernera 9/11
www.slwopr.pl

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający homologacje pojazdu kompletnego oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie
PL oraz UE niż świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego ?
Wyjaśniamy, że dokumentami równoważnymi umożliwiającymi rejestrację ambulansu, jako pojazd
specjalny sanitarny uprzywilejowany zgodnie z wymogami prawa jest dopuszczenie jednostkowe WE
lub badanie techniczne z dopuszczeniem ze stacji diagnostycznej.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry, które mogą
być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN
1789 i NFZ, który posiada dwuosobową kabinę kierowcy?
Odpowiedź: Nie dopuszcza
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuszcza ambulans posiadający Deklarację Zgodności z normą PN EN 1789 zamiast
Certyfikatu ?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji mechanicznej na samochód bazowy 24
m-cy bez limitu km oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą
oferuje większość producentów?
Odpowiedź: Zgodnie z Pkt IV, podpunkt 7 SWZ: „minimalny wymagany przez Zamawiającego okres
gwarancji całopojazdowej (bez limitu kilometrów) min. 24 miesiące, na lakier min. 24 miesiące, na
perforację nadwozia min. 60 miesiące, na wyposażenie min. 24 miesięcy”
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści ambulans ze światłami przeciwmgielnymi bez funkcji doświetlania zakrętów, natomiast z Reflektorami LED Dwu Optycznymi, znacznie zwiększającymi stałe doświetlenie
drogi oraz pobocza, poprawiających widoczność podczas trudnych warunków pogodowych?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
Pytanie nr 16
Zamawiający wymaga dostawy ambulansu zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789.
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Norma ta stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrych” pojęć: „ambulans powinien”, „ zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”, „
powinno być zapewnione”, „powinien dostarczyć” itp.
Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma
uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku ( w załączeniu).
W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia się wymóg: „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się
stosowanie barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia.
Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo
barwy żółtej fluoroscencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluoroscencyjnej RAL 3024.”
Powyższe zapisy normy służą też ujednoliceniu koloru ambulansó1)w, aby nie były mylone z innymi
pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym.
Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon” i każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek pustyni” , „
żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią
się dość znacznie.
Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.
Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu.
Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest „Furgon – lakier fabryczny w
kolorze białym lub żółtym RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 ?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz wymaganymi normami PN EN 1789
Pytanie nr 17
Prosimy o potwierdzenie, że szyberdach ma pełnić również funkcję wyjścia ewakuacyjnego i posiadać
w związku z tym wymiany odpowiednie do ewakuacji dorosłego człowieka tj. minimalne wymiary 500
x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
Pytanie nr 18
Czy system składanego podwozia musi zapewniać automatyczne składanie/rozkładnie podwozia przy
załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagające jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. jak to jest stosowane u różnych producentów?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie nr 19 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do
urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji
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Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadające ważność min.
do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów,
spor)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami
Pytanie nr 20 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”

Pytanie nr 21 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający wymaga aby środki dezynfekcyjne dedykowane do urządzenia do dezynfekcji posiadały dopuszczenie do stosowania w obszarze medycznym i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami
Pytanie nr 22 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał
potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) lub PN-EN-17272 (2020) –
jedynymi normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie nr 23 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do
dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie nr 24 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający oczekuje, aby urządzenie miało możliwość odczytu parametrów dezynfekcji (data,
godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia) oraz późniejszego ich wydruku, celem potwierdzenia
przeprowadzonej dezynfekcji?
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie nr 25 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający odstąpi od wymaganego atestu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
Pytanie nr 26 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający odstąpi od wymaganego certyfikowanego rozmiaru cząstki CNBOP, dopuszczając
urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą suchej mgły o wielkości kropli 5 mikrometrów potwierdzonej przez producenta? Taka wielkość kropli zapewnia optymalną zdolność penetracji środka,
przy jednoczesnym zachowaniu właściwości mgły suchej tzn. nie pozostawiającej osadu ani wilgoci na
powierzchniach dezynfekowanych i nie wpływającej szkodliwie na urządzenia medyczne oraz elektroniczne pozostawione w pomieszczeniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
Pytanie nr 27 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wydajności 1000ml/h, rozpoczynające automatyczną dezynfekcję po 15 sekundach od włączenia? Oferowane urządzenia posiada funkcję timera z możliwością
opóźnienia czasu rozpoczęcia procesu dezynfekcji do 24 godzin.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie nr 28 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające krótszy przewód elektryczny od wartości wymaganej?
Odpowiedź: Nie dopuszcza
Pytanie nr 29 – dotyczy poz. 27. Fumigator
Czy Zamawiający dopuści urządzenie mobilne - lekkie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie, posiadające obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
Pytanie 30
Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazdu o DMC do 4100kg. Informujemy, że obecnie
przy braku pojazdów przednio napędowych nie ma możliwości wykonania adaptacji na pojazd specjalny sanitarny typu A2 w konfiguracji przedstawionej w SIWZ.
Odpowiedź: Nie dopuszcza
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Pytanie 31
Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości
ambulansu transportowego 7 osobowego w którym kabina kierowcy wyposażona jest w dwa pojedyncze fotele a przedział medyczny w dwa fotele w drugim rzędzie , dwa obrotowe fotele ze składanym do pionu siedziskiem oraz miejsce na przewóz pacjenta na wózku inwalidzkim lub fotelu kardiologicznym w miejscu drugiego fotela na ścianie prawej. Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ. Pozytywna odpowiedz pozwoli na zaoferowanie ambulansu o DMC do 3500kg.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie 32
Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna prosimy o wydłużenie terminu realizacji do
28.02.2022 roku co pozwoliłoby zaoferować pojazd przednio napędowy w konfiguracji zgodnej ze
SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z Pkt XV SWZ podpunkt 5 Informacji Dodatkowych: „Zamawiający zastrzega
prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia o maksymalnie 30 dni na pisemny
wniosek wykonawcy w sytuacjach:
5.1 Zostanie wprowadzony lockdown ze względu na pandemię Covid-19
5.2Będących nastepstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp.
5.3W przypadku klęski żywiołowej uniemożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia”
Pytanie 33
Prosimy o rezygnację z wymaganego w przedziale medycznym szyberdachu. Informujemy, że norma
PN EN 1789 nie wymaga takiego rozwiązania.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi normami PN EN 1789.
Pytanie 34
Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności głośnika 200 W zainstalowanego w pasie przednim zamiast dwóch głośników 100 W.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie 35
Wnosimy o rezygnację z dodatkowych pneumatycznych sygnałów dźwiękowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację
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Pytanie 36
Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości przedział medyczny wyposażony w panel sterujący
zarządzający systemem ogrzewania i klimatyzacji z funkcją automatycznego utrzymania wybranej
temperatury z termostatem, sterujący oświetleniem i wentylacją oraz dodatkowy wyświetlacz z funkcją zegara, kalendarza, informujący o temperaturze w przedziale medycznym.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pkt IV podpunkt 2) „Przedstawione w załączniku nr 2 SWZ cechy
techniczne przedmiotu zamówienia określają przykład produktu spełniającego oczekiwania
Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry,
które mogą być korzystniejsze, ale nie mogą być gorsze niż określone w SWZ.”
Pytanie 37
W związku z dużymi opóźnieniami w dostawie pojazdów bazowych zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 28.12.2021 roku.
Odpowiedź: Zgodnie z Pkt XV SWZ podpunkt 5 Informacji Dodatkowych: „Zamawiający zastrzega
prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia o maksymalnie 30 dni na pisemny
wniosek wykonawcy w sytuacjach:
5.4 Zostanie wprowadzony lockdown ze względu na pandemię Covid-19
5.5Będących nastepstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp.
5.6W przypadku klęski żywiołowej uniemożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia”
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