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DO-90/2-PN/70-2019        Rybnik, dnia 12.07.2019 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 
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 kolejnymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 

odpowiedzi. Numeracja pyta ń i odpowiedzi stanowi kontynuacj ę w stosunku do numeracji 
zawartej w pi śmie nr DO-90/1-PN/70-2019 z dnia 12.07.2019 r. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 
 
Pytanie 17 :   Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie? 

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.” 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza dostaw ę zakupionego pojazdu zarówno na lawecie, 
jak i na kołach.  
  
Pytanie 18 :   „Czy  Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd ze standardowymi szybami bez 

przyciemniania ?” 
Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania.  
 
Pytanie 19 :  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę dostawę w terminie 95 dni od daty podpisania umowy” 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów w powy ższym zakresie.  
 
Pytanie 20 :  „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy 

PN EN 1789 i NFZ, który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej 
płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa  
pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez 
kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania pierwotnie okre ślonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak rów nież 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 –  
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parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu”  nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 21 : „Czy  Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd z gałką zmiany biegów 

i kierownicą  z miękkiego plastiku” 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ąc nie dopuszcza takiego rozwi ązania.  
 
Pytanie 22 : „Czy  Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd bez systemu przeciwpo-

żarowego FPS ?” 
Odpowied ź 22: Zamawiaj ący odst ępuje od wymogu posiadania przez ambulans systemu FP S. 
Zamawiaj ący udzielił odpowiedzi w tej kwestii odpowiadaj ąc na pytanie nr 6. 
 
Pytanie 23: „Czy  Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd ze światłami do jazdy dziennej 

typu halogenowego o zwiększonej jasności ?” 
Odpowied ź 23: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie.  
 
Pytanie 24 :  „Czy  Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd bez nadkoli przeciw błotnych 

jeśli producent nie oferuje takiego wyposażenia?” 
Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania.  
 
Pytanie 25 : „Czy  Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd z dwoma fabrycznymi 
kluczykami  jeśli producent nie oferuje trzeciego  kluczyka ?” 
Odpowied ź 25: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania.  
 
 

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.  
 
        
 
 
 


