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NOZ-3311/  70  /              /11

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

Nr sprawy: NOZ – 16/11                                 

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 wymaga, aby zaoferowane pojazdy spełniały normę czystości spalin EURO 5 bez konieczności dolewania
    jakichkolwiek cieczy np. AdBlue?
3. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 75 litrów zapewniający duży zasięg ambulansu ?
4. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane ambulanse posiadały fabrycznie czynny system serwisowy automatycznie
    obliczający na podstawie sposobu i warunków eksploatacji (np. na podstawie lepkości oleju silnikowego) i wskazujący
    użytkownikowi w każdym momencie eksploatacji ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego ?
5. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane ambulanse sanitarne ze względów bezpieczeństwa były wyposażone w boczne
    poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera ?
6. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji do 60 dni od daty podpisania umowy ?.
7. Czy Zamawiający wymaga, aby  zaoferowane pojazdy wyposażone były w kierownicę regulowaną w minimum dwóch
    płaszczyznach co znacząco ułatwi pracę kierowcom ?
8. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli poprzez podwójne zabezpieczenie przed otwarciem z zewnątrz szyby w
    drzwiach bocznych przesuwnych ?
9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdów wyposażonych w adaptacyjne światła STOP tj. z przerywanym trybem
    działania świateł hamowania (STOP) w trakcie nagłego hamowania ?
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazdy fabrycznie nowe, bez przebiegu kilometrów, nieużywane i nie
      zarejestrowane wyprodukowane w 2010 r. , które zostaną zabudowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w
      przedmiotowym SIWZ ?
11. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności lub oświadczenie wystawione przez producenta lub
      oficjalnego przedstawiciela producenta (importera) w Polsce potwierdzające, że zaproponowane pojazdy bazowe odpowiadają
      wymaganiom normy PN-EN 1789 + A1-2011 lub równoważnej (dotyczy etapu I) ?.

Odpowiedzi:
Ad 1. Tak, Zamawiający dopuści standardową długość gwarancji na lakier tj. 24 miesiące.
Ad 2. Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane pojazdy spełniały  normę czystości spalin EURO 5, ale dopuszcza. 
Ad 3. Tak, Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 75 litrów.
Ad 4. Zamawiający nie wymaga, aby pojazd był wyposażony w fabrycznie czynny system automatycznie obliczający  i
          wskazujący użytkownikowi w każdym momencie eksploatacji ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego, ale
          dopuszcza jego zastosowanie.
Ad 5. Nie, Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony min. w poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera, ale dopuszcza
          zastosowanie dodatkowych poduszek.
Ad 6. Nie, Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia wynosił 40 dni od daty zawarcia umowy.
Ad 7. Zamawiający nie wymaga, aby pojazdy wyposażone były w kierownicę regulowaną w min. dwóch płaszczyznach, ale
          dopuszcza takie rozwiązanie.
Ad 8. Zamawiający  wymaga, aby szyba została tak zabezpieczona poprzez podwójne rozwiązanie, aby oprócz zabezpieczenia
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          fabrycznego zamontowane było dodatkowe zabezpieczenie innego typu, które uniemożliwi otwarcie z zewnątrz.   
Ad 9. Zamawiający nie wymaga  zaoferowania pojazdów wyposażonych w adaptacyjne światła STOP, ale dopuszcza takie
          rozwiązanie.
Ad 10. Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazdy fabrycznie nowe, bez przebiegu kilometrów, nieużywane i nie
            zarejestrowane wyprodukowane w II półroczu 2010 r. 
Ad 11. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty deklaracji  zgodności lub oświadczenia wystawionego przez producenta
            na pojazdy bazowe. Natomiast ambulanse sanitarne mają spełniać wymagania normy PN-EN 1789:2008.

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

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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