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Powiat Raciborski  

Plac Stefana Okrzei 4 

47 – 400 Racibórz 

 

OR.VII.272.15.2019                                                                                          Racibórz 19.07.2019r. 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.15.2019 pn. 
. „Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789  wraz z wyposażeniem na rzecz Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu” 
 

I.  Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.), przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie 1: Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach ? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza dojazd na kołach. 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie 

Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie 

gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 3:  Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy  

PN EN 1789 i NFZ, który spełnia normę Euro 6 ? 

Odpowiedź: TAK. Zamawiający  dopuszcza ambulans spełniający normę Euro 6. 

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji na samochód bazowy  

24 miesiące bez limitu km, oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze  

36 miesięcy  którą oferuje większość producentów  ? 

Odpowiedź: TAK. Zamawiający  dopuszcza w/w okresy gwarancji. 

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy  

PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną 

Jednostkę Notyfikującą,  posiadający skrzynię biegów opisaną w Świadectwie Zgodności WE,  jako 

skrzynię automatyczną ? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza w/w skrzynię automatyczną. 

Pytanie 6: Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu,  

a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje 

obecnie reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy 

zapis „reflektory przeciwmgłowe” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego 

rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł 

przeciwmgielnych, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?  

Odpowiedź: TAK. Zamawiający  oczekuje takiego rozwiązania 
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II. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

 

Zmianie ulega zał. nr 6 SIWZ w następujący sposób:  

 

Zmianie ulega zał. nr 6 SIWZ – plik o nazwie OR.VII.272.15.2019_SIWZ_zał.6 Specyfikacja 

techniczna zastępuje się nowym opisem – plikiem o nazwie OR.VII.272.15.2019_SIWZ_zał.6 

Specyfikacja techniczna_ PO ZMIANIE. 

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  

  

  

  

 

 

Z up. STAROSTY 

Beata Bańczyk 

Sekretarz Powiatu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Ewa Mekeresz, tel. wew. 375 

 

 

 


