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NZ/……960……./2022      Jelenia Góra, dnia  15.09.2022 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

 

Dot.: ZAKUP 2 AMBULANSÓW RATUNKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” 

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/26/09/2022 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: 

NUMER OGŁOSZENIA  2022/S 172-486689 Z DNIA 07.09.2022 R. 

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

ZESTAW 1 

Pytanie 1: 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wszędzie tam, gdzie w treści 

Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający 

ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789:2021-02 i PN-EN 1865-1+A1:2015, przenoszące odpowiednie 

normy europejskie i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów 

zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie 

norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych? 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu 

Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789:2021-02 i PN-EN 1865-1+A1:2015, 

przenoszące odpowiednie normy europejskie. Zakres dokumentów zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 2: 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga aby system 

transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych 

zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021-02 (przeniesione 

odpowiednie normy europejskie), poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem 

zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg 

dyrektywy medycznej 93/42/EEC? 

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z 

przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego 

(ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy 

techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy 

zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w 

szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, 

że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo 

zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może 

potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka 

certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna 
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jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm 

PN EN 1789 i PN EN 1865. 

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami 

zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem 

szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w 

przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić 

urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania 

ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą 

PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i 

prawne. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy noszy i transportera o parametrach określonych w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie 3: 

W związku z sytuacją, że wg aktualnie zharmonizowanej obowiązującej normy PN-EN 1865-

1+A1:2015, pkt. 4.2.3, maksymalna waga zestawu transportowego może wynosić do 51 kg 

pytamy czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze i transporter, niespełniające wszystkich 

wymagań aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015 oraz wbrew art. 36 Ustawy z 

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410) 

oraz niezgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia Nr 179/2020/DSM Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju ratownictwo medyczne? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści każde nosze i transporter spełniające wymogi opisane w 

SWZ.  

 

ZESTAW 2 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wymaga, aby składanie przednich goleni podczas wprowadzania zestawu 

transportowego pacjenta do karetki odbywało się automatycznie po parciu przednich kółek 

transportera o stół medyczny? Automatycznie tzn. bez konieczności wciskania żadnych pokręteł, 

dźwigni i przycisków. Taka funkcjonalność umożliwia bezpieczne wprowadzenie pacjenta z urazem 

wielonarządowym lub kręgosłupa niwelując ryzyko uderzenia czy tzw. tąpnięcia podczas składania 

przednich goleni podczas wprowadzania zestawu transportowego na stół medyczny/ lawetę. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego defibrylator wyposażony w jeden 

akumulator o czasie pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin ciągłego monitorowania, którego 

ładowanie odbywa się za pomocą ładowarki zintegrowanej w urządzeniu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania przetargowego defibrylator o zakresie energii 

defibrylacji 1-200J oraz z dostępnością 20 poziomów jej regulacji? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania defibrylator z prądem stymulacji w zakresie 0-140mA? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego defibrylator , którego zakres pomiaru 

tętna wynosi 30-300bmp? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego defibrylator , w którym wzmocnienie 

zakresu sygnału EKG odbywa się na poziomach: 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4 cm/mV, AUTO? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o przekątnej ekranu 6,5”? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator bez alarmu stałego ciśnienia w 

układzie pacjenta? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 3 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez automatycznej regulacja parametrów 

defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta w trybie defibrylacji przez łyżki twarde? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 4 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania inny defibrylator niż opisany w specyfikacji defibrylator 

LIFEPAK 15? Oferowane przez nas urządzenie cechuje się znacznie nowszą o ponad 10 lat 



 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

konstrukcją, oferuje inne i skuteczniejszych technologie (opisane poniżej), jednocześnie z większą 

automatyzacją pracy ułatwiającą pracę użytkownikowi profesjonalnemu, w szczególności: 

Dwufazową, niskoenergetyczną, rektalinearną, falą defibrylacji RBW z wyborem energii od 1 

do 200J, spełniający aktualne Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące zakresu energii 

defibrylacji (w tym defibrylacji AED) i kardiowersji (z 19 poziomami energii). Większość 

nowoczesnych defibrylatorów dwufazowych posiada maksymalne wartości energii na poziomie 200J 

lub niższym, co zapewnia osiągnięcie skuteczności defibrylacji na poziomie co najmniej równym do 

aparatów posiadających wyższą maksymalną wartość energii. Zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji - 

2020 ERC-  zaaprobowanymi przez Polską Radę Resuscytacji – niskoenergetyczna defibrylacja 

dwufazowa o energii 200J została wprowadzona do standardów postepowania w zakresie w zakresie 

kwalifikowanej pomocy medycznej (ALS – Advanced Life Support) zarówno w działaniach 

szpitalnych jak i przedszpitalnych. W Wytycznych zrównano stosowanie 360J ddwufazowych, do 

200J dwufazowych rektalinearnych (RBW).   

z ekranem kolorowym o przekątnej 16,5 cm, który posiada funkcję aktywnej, dynamicznej 

zmiany wyświetlanych danych, wraz z możliwością wyświetlania danych w trzech trybach 

(monitorowania, trendów, kardiomonitora), łącznie z funkcją ograniczenia emitowania światła, co 

sumarycznie daje większe możliwości dostosowania wyświetlanych danych do potrzeb użytkownika, 

przy jednoczesnym zmniejszeniu czynności dla personelu medycznego; 

z wyświetlaniem EKG z 3 – 12 odprowadzeń EKG, i podaniem wartości HR w zakresie 20-

300 B/min, co pozwala monitorować pacjenta z fizjologicznymi parametrami życiowymi, ale 

również z stanach zmienionych chorobowo, a wraz ze wzmocnieniem EKG w szerszym zakresie od x 

0,125 do x 4 ( 7 poziomów) wraz z trybem automatycznego dostosowania wzmocnienia, co 

przewyższa funkcjonalność i łatwość pracy z urządzeniem niż opisane rozwiązanie;  

o niższej wadze 5,3kg, która jest uzyskiwana poprzez możliwość korzystanie z oddzielnego 

zasilania i ładowania akumulatorów uchwycie karetkowym (DC 12V) lub z zasilacza 230V (AC) 

wraz z akumulatorem ładowanym w urządzeniu bez konieczność stosowania dodatkowych 

ładowarek; 

zapewniającego dzięki większej pojemności standardowego akumulatora dłuższy czas pracy 

(6h) i większą liczbę defibrylacji (300 z maksymalną energią), z czasem ładowania 4h 

odpowiadającemu dłuższej niezależności od źródeł energii; 

z funkcją stałego monitorowania gotowości urządzenia do pracy, bez konieczności włączania 

defibrylatora; 

 wykorzystujący technologię impulsu prostokątnego o szerokości 40 ms, co daje możliwość 

skutecznej stymulacji przezskórnej przy niższym natężeniu od 0 do 140 mA? 

z systemem transmisji opartym na nowocześniejszy systemu „w chmurze” nie wymagającym 

stacji odbiorczych i umożliwiającym odbiór danych w dowolnym miejscu z dostępem do internetu, 

bez konieczności wnoszenia opłat umożliwiających korzystanie z systemu (odbiór lub nadawanie), 

co dawałoby Zamawiającemu oszczędność ok. 70.000 PLN w ciągu trzech lat.  

Odpowiedź: Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia określił minimalne wymagania 

dot. defibrylatora, bez wskazania modelu urządzenia i producenta. Zamawiający podtrzymuje 

zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem. 

 

Pytanie 2: 

W związku z możliwością zaoferowania różnych pojemności akumulatorów prosimy o wskazanie 

czasu pracy, ilości defibrylacji z max energią jaka ma być zapewniona. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy w zakresie objętym pytaniem. Zgodnie z SWZ, 

czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze powinien wynosić min. 180 minut 

monitorowania lub minimum 200 defibrylacji dla energii 200J.  

 

Pytanie 3: 

Czy ładowarka i uchwyt karetkowy mają być mocowane bezpośrednio do szyn na wyposażenie 

medyczne w ambulansie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

ZESTAW 5 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę parametru punktowanego w postaci gwarancji na perforację 

nadwozia. Zwracamy uwagę, ze standardowy okres gwarancji oferowany przez większość 

producentów pojazdów bazowych wynosi 120 miesięcy, a tym samym każdy z wykonawców 

otrzyma maksymalną ilość punktów.  

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji za wydłużony okres gwarancji mechanicznej, z min. 

limitem 200 tyś. km, co będzie dla Zamawiającego znacznie korzystniejsze. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby respirator transportowy posiadał tryb wentylacji CPAP 

regulowany w zakresie 0-20 cm H2O ? W oferowanym przez nas respiratorze poziom CPAP 

równoważony jest za pomocą zmiennego natężenia przepływu (niezależnego od użytkownika) a 

wartości ciśnienia ustalane są zgodnie z ustawieniami zadanymi przez użytkownika przy 

wykorzystaniu odpowiedniego, umieszczonego na przednim panelu respiratora pokrętła w zakresie 

od 0-20 cmH2O. Dzięki takiemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu ciśnienie, które jest zależne od 

współpracy pacjenta oraz oporu dróg oddechowych utrzymywane jest na zadanym poziomie bez 

konieczności manualnej zmiany przepływu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

ZESTAW 6 

Pytanie 1: 

Jednym z załączników do postępowania są pytania i odpowiedzi z 12.08.2022. Prosimy o 

potwierdzenie, iż są one wiążące również do tego postępowania. Jeśli nie prosimy aby były. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Stosowna informacja została zawarta w pkt 4.1. SWZ. 

 
 
================================================================================= 
Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w 

w/w postępowaniu. 

 

                                                                                                         Dyrektor WCSKJ 
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