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Mielec, dn. 07.12.2017 r.

DO WYKONAWCÓW
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 3 szt. ambulansów sanitarnych typu C
wg PN EN 1789+A2:2015-01 wraz z wyposażeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu;
Nr postępowania: 9/PSPR SPZ/PN/2017
W związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579) Zamawiający
przekazuje informacje oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie nr 1
Dotyczy warunków udziału w postępowaniu pkt.V.1.C – prosimy o potwierdzenie, że suma dostaw z
ostatnich 3 lat ma wynosić 650 000 zł brutto, a nie pojedyncza dostawa. W razie odpowiedzi
negatywnej i wymaganej jednej dostawy o wartości 650 000 zł brutto, prosimy o dopuszczenie dwóch
lub więcej dostaw, których suma da kwotę 650 000 zł brutto.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, że warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie dostaw w
ostatnich trzech latach o wartości łącznej min. 650 000 zł. brutto.
Pytanie nr 2
Dotyczy warunków udziału w postępowaniu pkt.V.1.C – czy dołączone referencje potwierdzające
dostawę mogą dotyczyć samej adaptacji na ambulans czy muszą to być dostawy całych ambulansów?
W razie odpowiedzi negatywnej, prosimy o dopuszczenie zarówno adaptacji medycznej, jak i gotowych
ambulansów.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający oczekuje referencji potwierdzających dostawy gotowych ambulansów jak również
adaptacji medycznej.
Pytanie nr 3
Czy przeglądy zabudowy medycznej opisane w SIWZ w pkt. 7.8.4 – mają być wykonywane w siedzibie
Zamawiającego czy mają być wykonywane w siedzibie Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje: przeglądy zabudowy medycznej mają być wykonywane w siedzibie
Zamawiającego.
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Pytanie nr 4
Czy Zamawiający mając na myśli pełny serwis gwarancyjny samochodu bazowego, wymaga
bezpłatnych przeglądów samochodu bazowego w ASO? Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż wymóg
tych przeglądów może podnieść cenę samochodu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy samochodu bazowego
w ASO, ale nie wymaga.
Pytanie nr 5
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. III.4. - prosimy o podanie, gdzie mają być zainstalowane
gniazda USB (kabina kierowcy, ściana działowa, ściana lewa, itp.) ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający oczekuje jednego gniazda USB w kabinie kierowcy, wbudowanego w deskę rozdzielczą,
tak aby było możliwe podłączenie urządzeń zarówno z pozycji kierowcy jak i pasażera, oraz drugie
gniazdo USB zainstalowane na ścianie działowej, nad blatem roboczym.
Pytanie nr 6
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. IV. 12. - czy Zamawiający dopuści belki zintegrowane, w
której w przedniej jest możliwość wyświetlania dowolnych napisów, natomiast w tylnej znaków
kierunkowych i kodowanych napisów, Ambulans, Wypadek, itp. ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie nr 7
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. VII. 15. -w związku z faktem, iż Zamawiający posiada butlę
ze zintegrowanymi reduktorami – czy mamy dostarczyć również reduktory dodatkowe do butli, które
są opisane?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pojazdem 2 szt. reduktorów tlenowych na szybkozłącze
typu AGA.
Pytanie nr 8
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. VII. 18. -prosimy o podanie marki i modelu urządzenia do
masażu klatki piersiowej, w posiadaniu którego jest Zamawiający.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż posiada urządzenia do masażu klatki piersiowej Lucas 2.
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Pytanie nr 9
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia (wymagania dodatkowe) pkt 3. - prosimy o doprecyzowanie,
czy Zamawiający wymaga również dostarczenia drukarki HP 100 czy tylko uchwytu dla niej? Jeśli
Zamawiający wymaga drukarki prosimy o dopuszczenie drukarki EPSON, która jest kompatybilna z
systemem SWD (drukarki HP 100 nie są już dostępne na rynku).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia drukarki w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie nr 10
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia (wymagania dodatkowe) pkt 5. - z powodu braku możliwości
zamówienia przedniego orurowania prosimy Zamawiającego o rezygnację z jego wymogu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapis i wymaga zamontowania z przodu pojazdu na wysokości pasa
przedniego zabezpieczenia w postaci orurowania ze stali szlachetnej- certyfikat ma być dołączony
do dokumentów wraz z pojazdem.
Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, iż dopiero w razie przestoju ambulansu (z powodu usterki) powyżej 14 dni,
Zamawiający ma prawo wymagać ambulansu zastępczego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, iż w razie przestoju ambulansu z powodu usterki powyżej 14 dni będzie
miał prawo wymagać ambulansu zastępczego.
Z poważaniem
Dyrektor Paweł Pazdan

