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Wyjaśnienie Nr 6 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:  

 

Pyt. Nr 1.  

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans z pełną przegrodą oddzielającą 

kabinę kierowcy od przedziału dla pacjenta?  

Ad. 1.  

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pełnej przegrody nie wyposażonej w otwierane drzwi. 

 

Pyt. Nr 2.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w podstawę noszy 

z miejscem na mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych? 

Ad. 2.  

Tak ale pod warunkiem, że zmieści się tam deska uzbrojona w podkładkę do montażu 

systemu unieruchamiającego głowę pacjenta. 

 

Pyt. Nr 3.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w świetlik 

dachowy bez możliwości jego otwierania?  

Ad. 3. 

 Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pyt. Nr 4.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w oświetlenie 

specjalne, tj. reflektory zewnętrzne z czterech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do 

oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania z kabiny 

kierowcy  jak i z przedziału medycznego. Informacja o włączonych reflektorach zewnętrznych 

jest ukazana na panelu sterującym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym jak również 

sygnalizowana jest alarmem dźwiękowym.  

Ad. 4.  

 Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pyt. Nr 5.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony po prawej stronie 

w fotel obrotowy ze składanym siedziskiem, wyposażony w bezwładnościowe trzypunktowe pasy 

bezpieczeństwa i zagłówek, bez systemu przesuwu wzdłuż noszy.   

Ad. 5.  

 Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pyt. Nr 6.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w fotel ze 

składanym siedziskiem, wyposażony w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 



  

 

 i zagłówek na ścianie grodziowej. Rozwiązanie takie zwiększa powierzchnię przestrzeni 

przedziału medycznego oraz blatu roboczego. 

Ad. 6. 

Tak, pod warunkiem że fotel będzie miał możliwość obrotu i dosunięcia do wezgłowia 

noszy. 

 

Pyt. Nr 7.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą PN-EN 

1789+A2:2015 wyposażony  w zabudowę meblową na ściankach bocznych (lewej i prawej):  

- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed 

niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów,  

- półki podsufitowe z nie przezroczystymi drzwiczkami i bez podświetlenia. Drzwiczki 

oznakowane znakami graficznymi odpowiednimi dla przechowywanego tam wyposażenia, 

- na ścianie grodziowej zamykany schowek na środki psychotropowe z mechanicznym 

zamknięciem.  

Ad. 7.  

 Zamawiający dokładnie sprecyzował minimalną oczekiwaną zabudowę przedziału 

medycznego i oczekuje ich spełnienia w całości. 


