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                       Uczestnicy postępowania 

 

   

Pytania i wyjaśnienia 

do treści siwz 

 
 

W związku z zapytaniami złożonym w postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia               

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający 

przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: Dostawę ambulansu typu C dla SPZOZ 

Kędzierzyn – Koźle.  

 

Pytanie 1. 

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach ? 

Wyjaśnienia:  

Sposób dostawy ambulansu zamawiający określił w SIWZ, ust. 3.2. pkt 4.  

 

Pytanie 2. 

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 ? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który 

posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi 

przesuwnymi z nieprzeźroczystą  szybą w kolorze nadwozia ? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza ambulans z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą szybą w kolorze 

nadwozia oraz spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ 

 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający dopuści radioodtwarzacz z USB zamiast CD ? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza radioodtwarzacz z USB zamiast CD. 
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Pytanie 5. 

Zamawiający wymaga wskaźnika zużycia klocków hamulcowych, co jest rozwiązaniem stosowanym wyłącznie w 

samochodach jednej marki. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego wymogu ? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający rezygnuje z przedmiotowego wymagania.  

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy 

typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę i jest zgodnie 

z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015 ? 

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający wymaga ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy.  

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania radioodtwarzacz ze sterowaniem pod kołem kierownicy, co spełnia  

wymogi normy PN EN 1789+A2:2015 i podnosi bezpieczeństwo prowadzenie pojazdu przez kierowcę? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie wymaga, zamawiający dopuści opisane wyżej sterowanie radioodtwarzaczem.  

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuszcza fotel u wezgłowia noszy bez funkcji przesuwu ? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dopuszcza fotel u wezgłowia noszy bez funkcji przesuwu.  
 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę w terminie 70 dni. ? 

Wyjaśniamy ,że w związku COVID-19  występują trudności z dostępnością miejsc produkcyjnych zabudowy oraz 

brak sprzętu medycznego u poddostawców. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dokona zmiany termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium 

oceny ofert.  

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności, aby do oferty załączyć schemat zabudowy ścian 

potwierdzony przez fabrykę zabudowującą wymienioną w świadectwie zgodności pojazdu skompletowanego WE 

posiadającą procedury ISO oraz certyfikat TUV ? 

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzny stopień wejściowy do przedziału sterowany elektrycznie tzw.                

obrotowy ? 

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający dopuszcza.   

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, 

oraz na  perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy  którą oferuje większość  

producentów  ? 
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Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia okresu gwarancji w proponowanym zakresie.  

 

Pytanie 13 

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 ? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyłącznie z tylnymi czujnikami parkowania, gdyż przednie czujniki są mało 

przydatne dla kierowcy i niepotrzebnie znacznie podnoszą cenę pojazdu o ok. 3000 zł? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu w przednie i tylne czujniki parkowania.  

 

Pytanie 15 

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest „Furgon – lakier w kolorze żółtym RAL 1016” zgodnie z wymogiem 

normy PN EN 1789? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wymaga koloru żółtego. Zamawiający dopuszcza RAL1016. 
 

Pytanie 16 

Czy dopuszcza się ambulans z reflektorami głównymi LED o szerokiej wiązce światła zamiast funkcji 

doświetlania zakrętów przez światła przeciwmgielne ? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.  
 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który 

posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający 

dynamiczny silnik,  zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 

spełniający normę emisji spalin  Euro VI.   

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza ambulans, który spełni opisane powyżej normy oraz wymagania określone w SIWZ.  
 

Pytanie 18 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans w białym kolorze nadwozia ? 
Wyjaśnienia:  

Zamawiający wymaga ambulansu w kolorze żółtym.  
 

Pytanie 19 
Czy Zamawiający dopuści ambulans z radioodtwarzaczem montowanym w kabinie kierowcy, z głośnikami                     

w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym, bez odtwarzacza CD natomiast z odtwarzaczem MP3/USB oraz 

funkcją bluetooth? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie 20 
Dot. pkt. XI ppkt 2 3.  

Prosimy o dopuszczenie szafki z miejscem na drugi plecak ratunkowy, montowanej za fotelem na ścianie 

prawej, szafka z systemem umożliwiającym korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu- wysuwana 

szuflada. Poniżej dodatkowy, zamykany schowek na wyposażenie medyczne z jedną półką. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza.  
 

Pytanie 21 
Z uwagi na wymóg w postaci DMC do 3,5t oraz opisane w SIWZ pozostałe minimalne parametry,  prosimy                     

o umożliwienie zaoferowania zestawu naprawczego do uszkodzonych opon zamiast ambulansu wyposażonego      

w koło zapasowe. Zobowiązujemy się dostarczyć ambulans przygotowany do montażu koła zapasowego, 

natomiast  koło zapasowe dostarczymy niezamontowane.  

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza.  

 


