
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                            Data:  17.11.2017  r.

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę ambulansu typu C” na potrzeby
”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. (Nr sprawy: 5385/2017).

Na podstawie art.  38 ust.  1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.  j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579   ze zm.,)
Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans demonstracyjny z przebiegiem nie większym niż 25 000

km ?

Odpowiedź: Nie.

2. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  ambulans  z  siedzeniem  kierowcy  regulowanym  w  trzech
płaszczyznach tj. (góra-dół, przód-tył i pochylenie oparcia) bez regulacji kata poduszki siedzenia oraz regulacji
podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa?

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza ale nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez dwóch kurtyn powietrznych? Wykonawca oferuje w to
miejsce rozwiązanie w postaci dwóch poduszek bocznych?

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza ale nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści  do  zaoferowania  ambulans  z  światłami  przeciwmgielnymi  przednimi  bez  funkcji
doświetlania zakrętów?

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza ale nie wymaga.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z silnikiem spełniającym normę emisji  spalin Euro VI
(norma wyższa niż wymagana) z koniecznością dolewania cieczy AdBlue w celu spełnienia tej normy?

Odpowiedź: Nie.

6. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  ambulans  ze  skrzynia  biegów  automatyczna  z  możliwością
manualnej skrzyni biegów?

Odpowiedź: Nie.



7. Dotyczy parametrów  wymaganych  II.20  –  czy  Zamawiający  dopuści  ambulans  z  nagłośnieniem przedziału
medycznego bez możliwości regulacji ale z możliwością włączenia/wyłączenia głośnika? 

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza ale nie wymaga.

8. Dotyczy parametrów wymaganych IX.4 – Czy Zamawiający dopuści jeden przewód do ładowania zewnętrznego
o długości  10 m?

Odpowiedź: Nie.

9. Dotyczy parametrów wymaganych X.8 – Czy Zamawiający dopuści butlę tlenową aluminiową o pojemności 2,7
l?

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza ale nie wymaga.

10. Dotyczy  parametrów  wymaganych  X.18  –  Czy  Zamawiający  dopuści  przetwornicę  o  mocy  1000W,  która
pozwala wygenerować chwilowe napięcie 1500 W?

Odpowiedź: Nie.

11. Dotyczy parametrów wymaganych X.19 – prosimy o doprecyzowanie instalacji i uchwytów pod system SWD
PRM – po stronie Wykonawcy mają być adaptery do montażu stacji dokującej oraz drukarki, natomiast zasilacze,
stacja dokująca, tablet, uchwyt do drukarki, drukarka oraz moduł GPS jest po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:  Po  stronie  Wykonawcy  mają  być  zamontowane  adaptery  do  montażu  stacji  dokującej  oraz
drukarki, z doprowadzonym niezbędnym okablowaniem i zasilaniem, umożliwiającym pracę w Systemie SWD
PRM. Możliwość wpięcia modułu GPS do Systemu, umożliwiającego jego poprawne działanie.

12. Dotyczy parametrów wymaganych XI.1 – Czy Zamawiający dopuści belkę świetlną w przedniej części dachu
zintegrowaną z dachem?

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza ale nie wymaga.

13. Dotyczy parametrów wymaganych  XI.4  –  Czy Zamawiający dopuści  belkę  świetlną  w  tylnej  części  dachu
zintegrowaną z dachem?

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza ale nie wymaga.

14. Czy Zamawiający dopuści odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy lub zakładu montażowego?

Odpowiedź: Nie.

                                                                                                                         
Z poważaniem 


