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NOZ – 3311/  20 /             /13

                                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 na zasadzie równowartości zaoferowanie ambulansu, którego przedział medyczny ma długość 3, 10 m,
    szerokość 1, 73 m oraz wysokość 1, 85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z norm PN EN – 1789 i wymogiem NFZ dla
    ambulansu typu C ?.
2. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans  spełniający wymogi normy PN EN – 1789 i NFZ, który posiada
    certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej zgodności z  normą PN EN – 1789 i:
    - posiada silnik zapewniający osiąganie przyśpieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1.  normy PN EN – 1789 o mocy 107 kW
      (145KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 350 Nm,
    - posiada inne rozwiązanie konstrukcyjne niż stabilizator osi tylnej,
    - posiada standardowe żarniki światła do jazdy dziennej z funkcją doświetlania zakrętów,
    - bez elektrycznego systemu domykania drzwi,
    - z systemem serwisowania za pomocą komputera pokładowego,
    - posiada tylko czołowe poduszki powietrzne,
    - bez systemu wspomagania pod górę,

Odpowiedzi:
Ad 1.Zamawiający nie dopuści na zasadzie równowartości do zaoferowanie ambulans, którego przedział medyczny ma długość 
         3, 10 m, szerokość 1, 73 m oraz wysokość 1, 85 m – zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 2 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania ambulans o zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązaniach technicznych –
         zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.                 

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

           ZATWIERDZIŁ
           Dyrektor

            Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 ze 
zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks:  (81) 533-78-00
- ilość stron ...................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................                     
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