
  Lublin, dn. 04.10.2016 r.

TZ – 3311 / 53  /          / 16                                             

wg rozdzielnika

Nr sprawy: TZ – 07 / 16

Dotyczy: Dostawa 6 sztuk ambulansów sanitarnych.

Działając  na  podstawie  art  38  ust  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z   2015 roku poz. 2164 ze zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ 
w  Lublinie  przekazuje  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  dotyczącymi  SIWZ  w  przedmiotowym
postępowaniu.

Pyt nr: Treść pytania:

1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” ma na 
myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta, a nie 
np. „niby fabryczne” doposażenie w autoryzowanej stacji obsługi danej marki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu na etapie produkcji pojazdu bazowego. 

2 Czy Zamawiający dopuści standardową długość gwarancji na powłoki lakiernicze tj. 24 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga długość gwarancji na powłoki lakiernicze wg zapisów w SIWZ.

3 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojazdy posiadały silniki o pojemności skokowej 
min. 2000 cm3?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby oferowane pojazdy posiadały silniki o pojemności skokowej min.
2000 cm3.

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. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system ogrzewania dodatkowego był z wykorzystaniem cieczy 
chłodzącej silnik dla ogrzewania przedziału medycznego oraz kabiny kierowcy.

5 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisując w SIWZ wymóg normy emisji spalin na 
poziomie EURO 6 ma na myśli dostarczenie pojazdu, który będzie spełniał min. normę EURO VI 
lub EURO 6 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu wyposażonego w silnik spełniający normy: 
EURO 6.

6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse saniatrne wyposażone w silniki o 
maksymalnym momencie obrotowym min. 360 Nm spełniające wszystkie pozostałe wymagania 
Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7 Prosimy o doprecyzowanie czy w cenę ofertową należy wliczyć przeglądy okresowe pojazdu 
bazowego, zabudowy medycznej , czy wymóg opisany w SIWZ dotyczy tylko sprzętu 
medycznego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów serwisowych dla sprzętu medycznego w okresie 
udzielonej gwarancji.



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?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9 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.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

10 Wnosimy o wydłużenie czasu naprawy przedmiotu zamówienia z 5 do 14 dni.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

11 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)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga fabrycznego autoalarmu wyposażonego w 2 piloty i 2 kluczyki.

12 Prosimy o informację czy w oferowanych ambulansach PRZESUW fotela przy prawej ścianie
ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji tj. również wtedy gdy w trakcie jazdy 
ambulansu na fotelu siedzi osoba i ma zapięty pas bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Zamawiającego dopuszcza lecz nie wymaga.

13 Czy Zamawiający wymaga by fotel u wezgłowia noszy posiadał system przesuwu, który 
umożliwia przesuwanie fotela gdy na fotelu siedzi osoba i ma zapięty pas bezpieczeństwa 
oraz który nie wymaga używania narzędzi czy też demontowania fotela w celu jego 
przesunięcia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby fotel zamocowany u wezgłowia noszy posiadał zastosowany 
system przesuwu fotela.

14 Czy Zamawiający wymaga by w oferowanych ambulansach panele sterujące w kabinie 
kierowcy tak jak w przedziale medycznym posiadały wysoko kontrastowy kolorowy 
wyświetlacz dotykowy zapewniający dobrą widoczność z możliwością kontrastu dzień / noc?

Odpowiedź: SWIZ pozostaje bez zmian.

15 Czy przedłużona gwarancja  na pojazd bazowy ma być potwierdzona (zaoferowana) przez 
producenta pojazdu bazowego (przedstawiciela producenta) i realizowana w każdej 
Autoryzowanej Stacji Obsługi oferowanej marki pojazdu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby przedłużona gwarancja na pojazd bazowy była potwierdzona 
przez przedstawiciela i realizowana we wskazanej przez dostawcę Autoryzowanej Stacji 
Obsługi.

16 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania termin dostawy pojazdów bazowych (I etap) w 
terminie 45 dni od daty podpisania umowy) oraz termin adaptacji pojazdów bazowych (II 
etap) w terminie  45 dni od daty dostawy pojazdów bazowych? 

Odpowiedź: Nie, SWIZ pozostaje bez zmian.

17 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze wyposażone w blokadę kółek do
jazdy na wprost aktywowaną za pomocą dedykowanej dźwigni?.

Odpowiedź: Nie, SWIZ pozostaje bez zmian.

18 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne, w których 
zabezpieczenie przed złożeniem i opadnięciem w dół, w przypadku gdy kółka najazdowe nie 
opierają się na podstawie, a zwolniona jest blokada przedni goleni transportera, realizowane 
jest w postaci dedykowanej blokady bezpiecznego załadunku, bez jej aktywacji nie jest 
możliwe zwolnienie blokady przednich goleni tranaportera?.



Odpowiedź: Nie, SWIZ pozostaje bez zmian.

19 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne, w których 
zabezpieczenie przed samoczynnym  opadnięciem noszy w dół w przypadku 
niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie, realizowana jest w 
postaci dwustopniowej blokady składającej podwozie i zamkniętego panelu głównego co w 
praktyce uniemożliwia przypadkowe, niekontrolowane złożenie podwozia?.

Odpowiedź: Nie, SWIZ pozostaje bez zmian.

20 Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone nosze główne wyposażone były w kółka jezdne o
średnicy 20 cm i szerokości 5 cm, wszystkie skrętne o 360°, dzięki czemu będzie możliwe 
łatwe i bezpieczne prowadzenie noszy z pacjentem na nierównym terenie takim jak np. 
popękany asfalt, płyty chodnikowe, drogi szutrowe itp.?.

Odpowiedź: Nie, SWIZ pozostaje bez zmian.

21 Czy Zamawiający wymaga aby dopuszczalne minimalnie obciążenie transportera wynosiło 
275 kg?.

Odpowiedź: Nie, SWIZ pozostaje bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

                                                                                                                          ZATWIERDZIŁ
                
                                   Dyrektor 

                                                                                                                           Zdzisław Kulesza  


