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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 wskazanie zakładanego rocznego przebiegu kilometrowego dla jednego 

ambulansu. 

Odpowiedź: Zakładany przebieg ambulansu to ok. 40 tys. rocznie. 

Pytanie 2. 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 stacji obsługi danej marki. 

Odpowiedź: Pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” mamy na myśli montaż na etapie produkcji 

pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta. Jeżeli  dany element nie jest  

w opcji pojazdu fabrycznego – nie jest wymagany. 

Pytanie 3. Czy z uwagi na ergonomie i komfort pracy ratowników medycznych Zamawiający 

wymaga, aby przegroda pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem pacjenta z drzwiami  

przesuwnymi posiadała wysokość min. 180 cm (wysokość mierzona pionowo od powierzchni 

podłogi do dolnej krawędzi okna otwartych drzwi) ? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 4. Czy Zamawiający, wymaga, aby ambulans był wyposażony w fabryczny asystent 

bocznego wiatru, który wcześnie rozpoznaje zmianę toru jazdy spowodowaną przez porywy 

bocznego wiatru i wspomaga kierowcę w utrzymywaniu toru jazdy? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga fabrycznego asystenta bocznego wiatru. 

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie czy koszty z tytułu przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy 

medycznej oraz sprzętu medycznego w okresie gwarancji Zamawiający będzie ponosił poza 

przetargowo czy koszt ten należy wliczyć do ceny ofertowej. 
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Odpowiedź: Koszty z tytułu przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy medycznej oraz sprzętu 

medycznego w okresie gwarancji należy wliczyć do ceny ofertowej. 

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans o mocy silnika 163 KM? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z max. momentem obrotowym nie 

mniejszym niż 360 Nm? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do za oferowania ambulans  

z normą emisji spalin EURO 6 (norma równoważna do normy EURO VI). 

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza równoważną normę. 

Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu sanitarnego 

zabudowanego (tj, wykonana adaptacja przedziału medycznego) w 2019 r. na pojeździe bazowym 

fabrycznie nowym, niezarejestrowanym, nieposiadającym przebiegu eksploatacyjnego, 

niedemonstracyjnego, posiadającego pełną gwarancję producenta, z produkcji 2018 roku? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 10. Czy Zamawiający w celu zachowania maksymalnej ergonomii oraz komfortu pracy 

ratowników medycznych wymaga dostarczenia ambulansów wyposażonych w fabryczny  

(tj. montowany na etapie produkcji pojazdu bazowego) elektryczny system domykania drzwi 

lewych i prawych przesuwnych?  

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga elektrycznego systemu domykania drzwi lewych  

0i prawych przesuwnych . 

 

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 


