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Wyjaśnienie Nr 4 do SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 2 szt. ambulansów typu C. 

  

W odpowiedzi na przesłane zapytanie jednego z Wykonawców, poniżej odpowiadamy co 

następuje:  

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuści nosze główne bez dodatkowych rączek bariatrycznych ale o takiej konstrukcji 

ramy, która umożliwi przeniesie noszy przez większą liczbę osób niż 4, brak dodatkowych rączek 

pozytywnie wpłynie na wycenę końcową? 

Ad. 1.  

 Tak, Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne wyposażone w wskaźnik serwisowy 

w postaci wskazującej konieczność wykonania przeglądu okresowego tabliczki znamionowej, na której 

umieszczana jest data następnego przeglądu okresowego? 

Ad. 2.  

Tak, Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 3 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z 

ambulansem noszy reanimacyjnych spełniających  zharmonizowane polskie normy PN-EN 

1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Komitetu Normalizacyjnego 

z dnia 31.01.2018 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych opublikowanym w Monitorze Polskim w 

dniu 16.03.2018, dodatkowo pytamy czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów 

potwierdzających zgodność noszy reanimacyjnych z w/w normami tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 

1865-1+A1:2015 w postaci certyfikatów wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi certyfikację wyrobów medycznych na terenie Unii 

Europejskiej oraz zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, że spełnienie danej 

normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna 

jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego?  

 Jednocześnie pragniemy poinformować, że system prawny wprowadzający i harmonizujący 

normy prawne m. in. wymienione PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 nie uwzględnia 

funkcjonowania norm zastępczych czy równoważnych względem norm zharmonizowanych.  

 Dodatkowo informujemy, że posiadanie sprzętu medycznego niezgodnego ze 

zharmonizowanymi polskimi normami może skutkować karami nałożonymi przez NFZ do rozwiązania 

umowy włącznie. 

Ad. 3.  

Wykaz dokumentów jakie Wykonawcy muszą dostarczyć wraz z ofertą został wskazany w pkt. 6 

i 7 specyfikacji. Jednocześnie w pk. 3.4. specyfikacji wskazane zostało, jakie dokumenty 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia ma dostarczyć wraz z przedmiotem 

zamówienia.  Reasumując, dostarczone nosze reanimacyjne muszą spełniać zharmonizowane 

polskie normy PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i właściwe normy należy dołączyć 

wraz z ambulansem.  
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