Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 12 października 2017 roku
A/ZP/SZP.251-49/17
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-49/17 na dostawę:
„Ambulansu neonatologicznego typu C wraz z wyposażeniem”
Pytanie nr 1 dot. 1.1 Inne wymagane funkcje i wyposażenie pozycja 9
Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do podaży tlenku azotu był zestawem
transportowym?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 dot. 1.1 Inne wymagane funkcje i wyposażenie pozycja 9
Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do podaży tlenku azotu posiadał certyfikaty
oraz spełniał normy dotyczące zastosowania w karetkach pogotowania a dokładnie
EN60601-1-12
„Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów
elektrycznych przeznaczonych do stosowania w środowisku działania medycznych
służb ratowniczych”.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 3 dot. 1.1 Inne wymagane funkcje i wyposażenie pozycja 9
Czy Zamawiający wymaga opcji wbudowanej do urządzenie aby mieć możliwość
dokonania samoczynnej kalibracji?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 4
W Załączniku nr 6 A pkt I. 4 Zamawiający wymaga drzwi lewych przesuwnych
otwieranych do tyłu, bez szyby- prosimy o potwierdzenie, że drzwi te mają być
nieprzeszklone fabrycznie, nie na zasadzie np. naklejania folii metalicznej w celu
zaciemnienia schowka zewnętrznego.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający wymaga drzwi lewych przesuwnych otwieranych do tyłu, bez szyby,
nieprzeszklonych fabrycznie.
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, że wymagając elektrycznie podgrzewanej szyby przedniej
Zamawiający ma na myśli fabryczną (montowaną na etapie produkcji pojazdu
bazowego) szybę elektrycznie podgrzewaną
(elektryczny system odmrażania
i odparowywania szyby przedniej nie związany z nadmuchem ciepłego powietrza),
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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 nr 5
Zamawiający ma na myśli fabrycznie montowaną szybę elektrycznie podgrzewaną nie
związaną z nadmuchem ciepłego powietrza.
Pytanie nr 6
Uprzejmie
prosimy
o
podanie
średniorocznego
przebiegu
kilometrów
przewidywanego dla przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający określa średnioroczny przebieg na poziomie 30-40 tysięcy kilometrów.
Pytanie nr 7
Z uwagi na wątpliwości wynikające z zapisów SIWZ i projektu umowy uprzejmie
prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający wymaga by w cenie ofertowej
ujęte były bezpłatne przeglądy gwarancyjne pojazdu bazowego i zabudowy
medycznej (koszty części zamiennych i robocizny)- min. 1 przegląd w ciągu roku?
Odpowiedź nr 7
Tak, Zamawiający wymaga powyższego.
Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 6 B pkt. II.3 wystąpiła omyłka
i Zamawiający wymaga ogrzewania typu wodnego spełniającego określone w tym
punkcie parametry.
Odpowiedź nr 8
Wystąpiła omyłka i prostując Zamawiający wymaga ogrzewania typu wodnego
spełniającego parametry określone w załączniku nr 6 B pkt. II.3.
Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że opisany w Załączniku nr 6 A pkt I.3 i 4 elektryczny
system wspomagania domykania ma być fabrycznym wyposażeniem pojazdu
bazowego tj. montowanym w fazie produkcji pojazdu bazowego w fabryce
producenta.
Odpowiedź nr 9
Tak - opisany w Załączniku nr 6 A pkt I.3 i 4 elektryczny system wspomagania
domykania ma być fabrycznym wyposażeniem pojazdu bazowego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Leszek Gwiazda

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 12 października 2017 roku.
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