
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 29.01.2019 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego na zakup i  dostawę ambulansu  typu  C na potrzeby

„Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 200/2019).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz.

1986  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  ambulans  na  bazie  Mercedesa  Sprintera  z  okresem gwarancji

na powłoki lakiernicze wynoszącej 24 miesiące? Producent pojazdu bazowego nie przewiduje

dla tego modelu wydłużonej gwarancji na powłoki lakiernicze.

Odp.  Zamawiający  dopuści  ambulans  na  bazie  Mercedesa  Sprintera  z  okresem

gwarancji na powłoki lakiernicze wynoszącym 24 miesiące. Modyfikacja SIWZ, OPZ.

2. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans MB Sprinter z fabrycznym

elektrycznym  dogrzewaczem  PTC  umożliwiającym  szybkie  odszronienie  szyb  oraz

przyśpieszone ogrzanie kabiny kierowcy zwłaszcza gdy ambulans będzie stał na zewnątrz? 

Odp.  Zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  ambulans  z  fabrycznym

elektrycznym  dogrzewaczem  PTC  umożliwiającym  szybkie  odszronienie  szyb  oraz

przyspieszone ogrzanie kabiny kierowcy.

3. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści fotel na prawej ścianie zamontowany

w sposób gwarantujący dostęp do pacjenta na całej długości noszy bez konieczności jego

przesuwania?  Chcielibyśmy  zauważyć,  iż  parametr  ten  jest  charakterystyczny  tylko  dla

jednego producenta a jego funkcjonalność jest praktycznie żadna a jedynie podwyższa cenę



ambulansu i to dość znacznie.

Odp.  Zamawiający dopuści  na  zasadzie  równoważności  fotel  na  prawej  ścianie  bez

systemu przesuwu wzdłuż osi noszy, zamontowany w sposób gwarantujący dostęp do

pacjenta na całej długości noszy.

4. Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  zapisy  §5,  pkt.  3  (1-3)  dotyczą  serwisu

zabudowy specjalnej i wyposażenia medycznego. Chcemy zauważyć, iż wykonawca nie ma

wpływu na warunki gwarancji i serwisu pojazdu bazowego, które nie mieszczą się w kryteriach

opisanych w tym paragrafie umowy.

Odp. Potwierdzamy, że zapisy § 5, pkt. 3 (1-3) dotyczą serwisu zabudowy specjalnej

i wyposażenia medycznego.

5. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych w §6, pkt. 1 ppkt. 1 odpowiednio

na 0,2%.

Odp. Nie.

6. Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  kara  opisana  w  §6,  pkt.  1  ppkt.  2  dotyczy

zabudowy specjalnej i wyposażenia medycznego.

Odp. Potwierdzamy.

7. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej w §6, pkt. 2 z 20% na 10%

Odp. Nie.

8. Kryterium  oceny  –  akcesoria  dodatkowe:  W  związku  z  tym,  iż  oceniany  parametr  nr  1

w załączniku  nr  10  jest  charakterystyczny  dla  jednego  producenta  prosimy  o  jego

uzupełnienie  o  parametr  równoważny:  asferyczne  dodatkowe  lusterka  zewnętrzne

umożliwiające monitoring tzw. martwego pola i zapobieganie kolizji drogowej i przyznanie za

niego również 5 pkt.

Odp. Zamawiający dopuści asferyczne dodatkowe lusterka zewnętrzne umożliwiające

monitoring tzw. martwego pola i zapobieganie kolizji drogowej, jednak nie uzna tego

jako parametr równoważny.

9. Prosimy o wskazanie zakładanego rocznego przebiegu kilometrowego dla ambulansu.

Odp. Zakładany roczny przebieg dla ambulansu to 40.000 kilometrów.

10.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans sanitarny z 24 miesięczną gwarancją

na powłoki lakiernicze?

Odp.  Zamawiający  dopuści  ambulans  z  24  miesięczną  gwarancją  na  powłoki

lakiernicze. Modyfikacja SIWZ, OPZ.



11. Czy  dbając  o  niskie  koszty  eksploatacji  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  ambulansu

sanitarnego, w którym okresy między przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy

wyposażony jest  w bezobsługowy rozrząd w postaci  łańcucha tj.  brak okresowej wymiany

napędu  wałka  rozrządu?  Wyjaśniamy,  że  napęd  za  pomocą  paska  ma  bardzo  dużą

usterkowość, co powoduje częste wyłączenia ambulansu z ruchu.

Wyjaśnienie:

Określenie wymogu co do typu napędu wałka rozrządu ma wpływ na trwałość tego elementu

bowiem jest to uzależnione od jego wykonania (łańcuch charakteryzuje się  odpornością na

zmiany obciążenia, brakiem okresowości wymiany, czego nie można wskazać w przypadku

paska  będącego  elementem  narażonym  na  uszkodzenia  oraz  obarczonym  koniecznością

okresowej wymiany.

Odp. Zamawiający nie wymaga zaoferowania ambulansu sanitarnego, w którym okresy

między  przeglądowe  liczą  min.  30.000  km,  a  pojazd  bazowy  wyposażony  jest

w bezobsługowy rozrząd w postaci łańcucha.

12.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.

Odp.  Zamawiający pisząc „fabryczny/fabrycznie  wyposażony”  ma na  myśli  zarówno

montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta,

jak też doposażenie w autoryzowanej stacji obsługi danej marki.

13.Czy  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  ambulansu  wyposażonego  w  fabryczny

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

lewych i prawych przesuwnych?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia ambulansu wyposażonego w fabryczny lub

doposażony w autoryzowanej stacji obsługi danej marki elektryczny system domykania

drzwi lewych i prawych przesuwnych.

14.Czy Zamawiający wymaga, aby fotel pasażera w kabinie kierowcy, był również z regulacją

w trzech  płaszczyznach,  z  regulacją  kąta  poduszki  siedzenia  oraz  regulacją  podparcia

odcinka lędźwiowego kręgosłupa?

Odp.  Zamawiający nie  wymaga,  aby fotel  pasażera  w kabinie  kierowcy był  również

z regulacją w trzech płaszczyznach, z regulacją kąta poduszki siedzenia oraz regulacją



podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

15.Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany pojazd posiadał silnik o pojemności skokowej

min. 2000 cm3?

Wyjaśnienie:

Brak  określenia  pojemności  skokowej  może  spowodować,  że  zostanie  zaoferowany silnik

posiadający zbyt małą pojemność w stosunku do wymaganej liczby koni mechanicznych, tym

samym bardziej  „  wyżyłowany” i  mniej  żywotny.  Biorąc pod uwagę przeznaczenie pojazdu

oraz wagę zainstalowanej zabudowy medycznej istnieje zagrożenie zbyt dużego obciążenia

dla małej jednostki napędowej, która mogłaby być zaoferowana.

Odp.  Zamawiający  wymaga  aby  zaoferowany  pojazd  posiadał  silnik  o  pojemności

skokowej min. 1950 cm³.

Z poważaniem


