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DO-90/1-PN/70-2019        Rybnik, dnia 12.07.2019 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup 1 szt. pojazdu do transportu sanitarnego z wy posa żeniem przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku 
(zamówienie nr DO-90-PN/70-2019) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 05.07.2019 r., nr 569919-N-2019 
 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 

Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 
 
Pytanie 1 :   „Dotyczy punktu 6. Zgodne z wymogami aktualnej normy 1789:2007+A2:2015 

ambulans do przewozu więcej niż 4 osób powinien posiadać przedział medyczny o 
wysokości 1750mm. Wnosimy o zmianę maksymalnej wysokości ambulansu na 
2750mm.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania.  
  
Pytanie 2 :   „Czy zamawiający dopuści ambulans wyposażony w dwa seryjne kluczyki do 

ambulans?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania. 
 
Pytanie 3 :   „Czy w związku krótkim terminem realizacji a szerokim zakresem wyposażenia 

bazowego, zamawiający wydłuży termin realizacji do 90 dni. Podyktowane jest to 
czasem oczekiwania na pojazd bazowy skonfigurowany bezpośrednio pod 
zamawiającego?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów w powy ższym zakresie.  
 
Pytanie 4 :   „Czy zamawiający dopuści samochód bazowy zgodny z PN EN 1789 wyposażony w 

kolumnę kierownicy regulowaną w jednej płaszczyźnie?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania pierwotnie okre ślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż rozwi ązania opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania rozwi ązania dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – 
parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu”  nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 5 :   „Dotyczy punktu 25. Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy nie wyposażony w 

skórzaną kierownicę i skórzaną gałkę zmiany biegów.” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ąc nie dopuszcza takiego rozwi ązania.  
 
Pytanie 6 :   „Dotyczy punktu 34. Prosimy o dopuszczenie ambulansu bez systemu FPS który 

montowany jest tylko w pojazdach marki Fiat i wskazuje na konkretnego producenta 
pojazdu bazowego.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący odst ępuje od wymogu posiadania przez ambulans systemu FP S. 
 
Pytanie 7:    „Dotyczy punktu 100. Czy zamawiający dla obniżenia kosztów dopuści ambulans bez 

dodatkowych sygnałów pneumatycznych? Pragniemy zwrócić uwagę, że jest to 
ambulans transportowy typu   A2.” 

Pytanie 8:    „Dotyczy punktu 103. Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 
wyposażony w dwie lampy pulsacyjne koloru niebieskie zamontowane na wysokości 
pasa przedniego bez dodatkowych lamp pulsacyjnych w przednich błotnikach, tylnych 
błotnikach, które nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 a tylko 
zwiększają koszt   ambulansu.” 

Pytanie 9 :  „Dotyczy punktu 104 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez 
dodatkowych lamp pulsacyjnych koloru pomarańczowego stanowiących dodatkowe 
kierunkowskazy? Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 
a tylko zwiększają koszt ambulansu.” 

Pytanie 10 :   „Dotyczy punktu 105 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez 
dodatkowych kierunkowskazów na wewnętrznej stronie drzwi? Lampy te nie są 
wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 a tylko zwiększają koszt 
ambulansu.” 

Pytanie 11 :   „Dotyczy punktu 106 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez 
dodatkowych lamp roboczych na tylnej krawędzi dachu ze zintegrowanymi światłami 
kierunkowskazów?Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 
dla ambulansów transportowych i tylko zwiększają koszt  ambulansu.” 

Pytanie 12 :   „Dotyczy punktu 107 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez 
dodatkowych lamp roboczych LED na bocznych krawędziach dachu do oświetlania 
terenu w obrębie ambulansu? Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 
1789:2007+A2:2015 dla ambulansów transportowych i tylko zwiększają koszt 
ambulansu.”  

Odpowied ź 7-12: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów w powy ższym zakresie w zwi ązku ze 
szczególnym przeznaczeniem zamawianego pojazdu.  
 
Pytanie 13 :   „Dotyczy punktu 108 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 

wyposażony w podłogę pokrytą wzmocnioną, wodoodporną sklejką pokrytą powłoką 
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PCV połączoną szczelnie ze ścianami bocznymi w sposób uniemożliwiający 
przedostanie wody?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania pierwotnie okre ślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż rozwi ązania opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania rozwi ązania dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – 
parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu”  nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 14:   „Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści ambulans zgodny z PN EN 

1789:2007+A2:2015 w konfiguracji: 
− kabina kierowcy trzyosobowa 
− w drugim rzędzie trzy fotele w tym dwa stałe i jeden składany, obrotowy 
− w trzecim rzędzie fotel składany obrotowy na ścianie prawej 
- w czwartym rzędzie fotel składany obrotowy na ścianie prawej, system do 

montażu wózka inwalidzkiego, 
- na ścianie lewej zestaw szafek wykonanych z ABS z miejscem na butle 

tlenowe i sprzęt medyczny, instalacja tlenowa, instalacja 12V, instalacja 
230V 

- podstawa pod nosze zamontowana po lewej stronie na wysokości trzeciego i 
czwartego rzędu na stałe do podłogi. 

- rampa najazdowa dla wózka inwalidzkiego w tylnej części nadwozia..” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania pierwotnie okre ślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż rozwi ązania opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, poza dopuszczeniem podstawy pod nosze zamonto wane po lewej stronie na 
wysoko ści trzeciego i czwartego rz ędu na stałe do podłogi w tym zakresie Zamawiaj ący nie 
zmienia wymaga ń określonych w opisie przedmiotu zamówienia – parametry techniczne  
i warunki gwarancji i serwisu , stanowi ące załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia . W przypadku zaoferowania rozwi ązania dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – 
parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu”  nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 15 :   „Prosimy o podanie przybliżonego rocznego przebiegu dla ambulansu.” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący informuje, że roczny przebieg dla ambulansu b ędzie wynosił ok. 
100 tys. km. 
 
Pytanie 16 :   „Prosimy o wydłużenie maksymalnego czasu naprawy gwarancyjnej do 14 dni.  

Związane jest to z tym, że nie wszystkie części mechaniczne serwis posiada w 
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magazynie.” 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów w powy ższym zakresie. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 17.07.2019 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 
        
 
 
 


