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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika     

Nr sprawy: NOZ – 11 / 14

Dotyczy:  Dostawa  6 szt. ambulansów sanitarnych wraz ze sprzętem medycznym na potrzeby zespołów
                  ratownictwa medycznego W P R   SP  ZOZ w Lublinie.

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

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści standardową długość gwarancji na powłoki lakiernicze tj. 24 miesiące ?
2. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojazdy posiadały silniki o pojemności skokowej min. 2000 cm3?
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.
8. Prosimy o informację jakie wymagania ma Zamawiający względem typu napędu wałka rozrządu silnika, który w zależności
     od typu charakteryzuje się mniejszą lub większą trwałością?
9. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojazdy wyposażone były w nowoczesne systemy poprawiające poziom
    bezpieczeństwa transportu pacjenta wspierające kierowcę podczas transportu pacjenta, m.in. : fabryczny asystent martwego
    punktu, który rozpoznaje  pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami dźwiękowymi i wizualnymi, system
    ostrzegający o możliwości kolizji , który wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub
    przeszkody i wspiera kierowcę w gwałtownym hamowaniu?.
10. Czy Zamawiający dopuści standardowe światła do jazdy dziennej będące fabrycznym wyposażeniem pojazdu bazowego
      zamiast wymaganych świateł typu LED?
11. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji dotyczącego awarii  do 72h z uwagi na np. zgłoszenie naprawy w
      czasie np. ustawowo wolnym od pracy.
12. Wnosimy o wydłużenie czasu naprawy przedmiotu zamówienia z 5 do 14 dni .
13. Prosimy o usunięcie punktu 12 z §8 bowiem Zamawiający otrzyma sprzęt zastępczy na czas naprawy dłuższy niż
       wyznaczony zatem nie dozna żadnej szkody, którą mógłby rekompensować sobie opisaną karą.   
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazdy bazowe nie wyposażone w ścianę działową, która stanowi element
      zabudowy i montowana jest w ETAPIE II?
15. Prosimy o potwierdzenie, ze zaoferowane elektryczne wspomaganie domykania drzwi przesuwnych lewych i prawych ma

mailto:sekretariat@pogotowie.lublin.pl


      być fabrycznym elementem wyposażenia pojazdu bazowego?
16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagając autoalarmu wyposażonego w dwa piloty ma na myśli fabryczny
      autoalarm włączany/wyłączany podczas zamykania/otwierania pojazdów z oryginalnego kluczyka ( w komplecie dwa
      kluczyki)?

Odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający dopuści długości gwarancji na powłoki lakiernicze tj. 24 miesiące, dla pojazdów wyprodukowanych  w 
          2014 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, ale dopuszcza 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.
Ad 7. Zamawiający przy ocenie złożonych ofert oprócz ceny będzie brał również pod uwagę  średnią wielkość zużywanej
          energii (paliwa), wielkość emisji dwutlenku węgla, wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
          zmierzonych według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych  w cyklu mieszanym (łączonym) w
          jednostkach określonych w SIWZ. W  związku z powyższym Wykonawca  zobowiązany jest załączyć do oferty
          przykładową homologację gotowego ambulansu sanitarnego odpowiadającego przedmiotowi zamówienia oferowanego
          przez Wykonawcę. Z załączonego dokumentu winny wynikać wielkości punktowanych parametrów wyrażone w
          jednostkach wskazanych przez Zamawiającego.
Ad 8. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza rozwiązanie napędu wałka rozrządu silnika poprzez łańcuch.
Ad 9. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby ambulanse były wyposażone w fabryczny asystent martwego punktu.
Ad 10. Zamawiający dopuści standardowe światła do jazdy dziennej będące fabrycznym wyposażeniem pojazdu bazowego
            zamiast wymaganych świateł typu LED.
Ad 11. Zamawiający nie wyraża zgody aby czas reakcji naprawy awaryjnej wynosił 72 h, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 12. Zamawiający nie wyraża zgody aby czas naprawy awaryjnej przedmiotu zamówienia wynosił 14 dni roboczych, 
            zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 13. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z projektu umowy punktu 12 z § 8, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 14. Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazdy bazowe nie wyposażone w ścianę działową.
Ad 15. Zamawiający wymaga aby ambulanse były wyposażone w elektryczne wspomaganie domykania drzwi przesuwnych
            lewych i prawych i były elementem wyposażenia pojazdu bazowego. 
Ad 16. Zamawiający wymaga aby ambulanse były wyposażone w fabryczny autoalarm włączany/wyłączany podczas
             zamykania/otwierania pojazdów z oryginalnego kluczyka ( w komplecie dwa kluczyki).

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  2013 roku poz. 907 
z późn. 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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