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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 dopuszczenie dostawy na kołach, co zmniejszy koszt dostawy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dojazd na kołach. 

Pytanie 2: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe 

samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji 

mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może 

podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający 

każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi  

o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej 

utrzymania. 

Odpowiedź: Wykonawca ma nie wliczać okresowych przeglądów eksploatacyjnych samochodu 

bazowego. Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. 

Pytanie 3: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe 

zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę 

oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca 

podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy, które są 

niezbędne w celu jej utrzymania. 

Odpowiedź:Wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas 

wizyty serwisu będzie za nie płacił. 

Pytanie  4: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe 

sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę 

oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca 

podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy, które są 

niezbędne w celu jej utrzymania. 

Odpowiedź: Wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas 

wizyty serwisu będzie za nie płacił. 
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Pytanie 5: Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu 

rocznego. 

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

 

Pytanie  6: Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. I Nadwozie ppkt. 27 – prosimy  

o dopuszczenie miejsca montażu kasków w schowku technicznym zewnętrznym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza miejsce montażu kasków w schowku technicznym 

zewnętrznym. 

Pytanie  7: Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt 39 - Czy Zamawiający na zasadzie 

równoważności dopuści, aby Wykonawca przekazał  Zamawiającemu ambulans wyposażony  

w pneumatyczny zestaw naprawczy do uszkodzonych opon (powszechnie stosowany przez 

producentów pojazdów) zamiast koła zapasowego, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

jako wyposażenie dodatkowe? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie  8: Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt 45 - prosimy o podanie marki i modelu 

radiotelefonu jaki będzie montowany w samochodzie abyśmy mogli zamontować odpowiedni 

uchwyt. 

Odpowiedź: Radiotelefon Kenwood NX-700. 

Pytanie  9: Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt 47 - prosimy o potwierdzenie, iż tablet, moduł 

GPS oraz drukarka są po stronie Zamawiającego, natomiast cała instalacja wraz z uchwytami, 

antenami, adapterami po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: TAK. Tablet, moduł GPS oraz drukarka są po stronie Zamawiającego. 

Pytanie  10: Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt 70 – W związku z faktem, iż Zamawiający 

wymaga zaoferowania ambulansów o DMC do max. 3,5 t prosimy zamawiającego o dopuszczenie 

w przedniej części dachu pojazdu belkę świetlną niskoprofilową typu LED wyposażoną  

w podświetlany napis ambulans oraz dodatkowe reflektorki do oświetlania przedpola pojazdu. 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 11: Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt 71 – W związku z faktem, iż Zamawiający 

wymaga zaoferowania ambulansów o DMC do max. 3,5 t prosimy zamawiającego o dopuszczenie 

w tylnej części dachu pojazdu belkę świetlną niskoprofilową typu LED wyposażoną  

w podświetlany napis ambulans oraz dodatkowe reflektorki do oświetlania przedpola pojazdu. 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 12: Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt 111 oraz 117 – W przypadku dopuszczenia 

przez Zamawiającego sygnalizacji świetlnej zaproponowanej w pyta 10 oraz 11 prosimy  

o dopuszczenie panelów sterujących z przyciskami na mikrostyki, a nie typu tauch screen, który 

wymagany był do wpisywania komunikatów dla sygnalizacji świetlno-dźwiękowej. 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 13: Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. 100 – prosimy o potwierdzenie,  

iż Zamawiający wymaga jedynie miejsca na defibrylator, ładowarkę, respirator, pompę oraz 

ciśnieniomierz poprzez regulowane adaptery, natomiast nie wymaga uchwytów mocujących  

do wymienionego sprzętu. 
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Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga miejsce na defibrylator, ładowarkę, respirator oraz 

ciśnieniomierz poprzez regulowane adaptery, natomiast wymaga uchwytu mocującego do pompy 

firmy Ascor i respiratora. 

 

Pytanie 14: Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. 119 – prosimy o określenie ile głośników ma 

znajdować się w przedziale medycznym (podłączone do radia) – dwa czy jeden? 

Odpowiedź: W przedziale medycznym ma znajdować się jeden głośnik. 

 

 

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  
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Sporządziła: Ewa Mekeresz, tel. wew. 375 

 


