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                                Sz. P. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia
                       wg rozdzielnika

Nr sprawy: NOZ – 03 / 13    
                             

Dotyczy:  Dostawa 4 szt. ambulansów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego
                Pogotowia Ratunkowego  SP ZOZ w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących  SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści standardową długość gwarancji na lakier tj. 24 miesiące ?
2. Czy Zamawiający ma jakiekolwiek wymagania co do minimalnej pojemności silnika w oferowanych ambulansach ?.
3. Czy fotele w ambulansie tj. zarówno w przedziale medycznym jak i w kabinie kierowcy mają być wykonane z tapicerki łatwej do
    utrzymania czystości czyli łatwo zmywalnej wykonanej np. ze skóry ekologicznej?.
4. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować wymogi co do niezależnego ogrzewania tzn. czy Zamawiający wymaga by ambulans
    wyposażony był w „wodny” czy też „powietrzny” system ogrzewania niezależnego od pracy silnika system. Pragniemy
    przypomnieć, iż system wodny wykorzystuje ciecz chłodzącą silnik do ogrzewania zarówno kabiny kierowcy jak i przedziału
    medycznego przy wyłączonym silniku. Natomiast system powietrzny jest całkowicie niezależny od pracy i układu chłodzenia
    silnika i służy wyłącznie do ogrzewania przedziału medycznego?.
5. Czy Zamawiający wymaga by ambulanse były wyposażone w mierniki zużycia paliwa?. Jeżeli tak to jakie wymagania ma
    spełniać taki miernik?.
6. Czy wymagana przetwornica ma zapewniać prąd w pełnej sinusoidzie czy też wystarczy sinusoida modyfikowana (tzw.
    kwadrat)?.
7. W związku z faktem, iż Zamawiający punktuje zużycie paliwa oraz emisję zanieczyszczeń prosimy o jednoznaczne wskazanie
    procedur pomiarowych wg których mają być podane dane będące elementem oceny. Pragniemy podkreślić, iż różni producenci
    pojazdów podają zużycie paliwa oraz emisję zanieczyszczeń obliczane wg różnych procedur dyrektyw, a jedynie podanie
    danych uzyskanych wg tych samych procedur umożliwi obiektywne porównanie złożonych ofert przetargowych ?.

Odpowiedzi:

Ad 1.Zamawiający dopuści długości gwarancji na lakier tj. 24 miesiące, pod warunkiem, że pojazdy zostaną wyprodukowane w
         2013 roku.
Ad 2 Zamawiający wymaga, aby zaproponowane pojazdy posiadały silniki o pojemności minimum 2000 cm3.                 
Ad 3 Fotele w ambulansie tj. zarówno w przedziale medycznym jak i w kabinie kierowcy mają być wykonane z tapicerki łatwej do
         utrzymania czystości czyli łatwo zmywalnej.
Ad 4 Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojazdy były wyposażone w wodny  system ogrzewania niezależnego od pracy
         silnika.
Ad 5 Zamawiający nie wymaga, aby ambulanse były wyposażone w dodatkowe mierniki zużycia paliwa , zapisy SIWZ pozostają
         bez zmian.
Ad 6 Zamawiający wymaga, aby przetwornica zapewniła prąd w pełnej sinusoidzie.
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Ad 7 Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy  w swoich ofertach podali zużycie paliwa, wielkość emisji dwutlenku węgla i łączną
         wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w jednostkach takich jak w homologacji pojazdu
         będącego przedmiotem zamówienia w pierwszym etapie w cyklu mieszanym (łączonym).

Uwaga !!!
Zamieszczone odpowiedzi oraz wynikłe z tego zmiany należy uwzględnić przy opracowaniu oferty!
           

ZATWIERDZIŁ
           Dyrektor

                                  Zdzisław Kulesza
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