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Pytania 1 

1.1. Dotyczy załącznik nr 3 – parametry wymagane – pkt. XVII.3 – prosimy o dopuszczenie 

gwarancji na lakier 24 miesiące co jest standardowym okresem gwarancji udzielanym prze 

dostawę samochodu bazowego i nie podnosi kosztu przedmiotu zamówienia. 

 

1.2.  Dotyczy sprzętu medycznego – w OPZ brak jest sprzętu medycznego. Prosimy o 

potwierdzenie, iż użytkownik na własną rękę po przekazaniu ambulansów zamontuje sprzęt 

medyczny. W innym przypadku prosimy o doprecyzowanie. 

 

1.3. Dotyczy gwarancji oraz bezpłatnych przeglądów. Z uwagi, iż 100% parametrem 

ocenianym jest cena, a w związku z tym Zamawiający chce kupić jak najtaniej, prosimy o 

wykreślenie wymogu bezpłatnych przeglądów samochodu bazowego oraz adaptacji medycznej. 

 

Odpowiedź:  

Ad. 1.1. Zamawiający dopuszcza. Stosowne zapisy zostaną wprowadzone na etapie 

sporządzania umowy.  

Ad. 1.2. Zamawiający wyraźnie zapisał w SIWZ, że Wykonawca będzie zobligowany w 

ramach oferty zamontować powierzony przez Zamawiającego sprzęt, w terminie 

wyznaczonym prze Zamawiającego. Zamawiający doprecyzowuje jednak, że montaż 

noszy wraz z niezbędnym osprzętem oraz montaż krzesełek kardiologicznych może odbyć 

się w siedzibie Wykonawcy, natomiast montaż pozostałego sprzętu w siedzibie 

Zamawiającego, chyba, że Wykonawca zapewni montaż w ciągu jednej doby w swojej 

siedzibie. Wówczas montaż odbywać się będzie sukcesywnie. Zamawiający do montażu 

musiałby wysłać np. defibrylatory jednocześnie pozbawiając się tych urządzeń w miejscu 

świadczenia usług ratownictwa medycznego, co nie może mieć miejsca. Wykonawca musi 

tak zorganizować montaż, aby możliwe było świadczenie usług ratownictwa medycznego 

w stopniu nie zagrażającym życiu osobom potrzebującym pomocy, z użyciem sprzętów 

podlegających montażowi.  

Ad. 1.3. Zamawiający dopuszcza rezygnacje z darmowych przeglądów zabudowy jedynie 

pod warunkiem, iż Wykonawca nie uzależni utraty gwarancji od konieczności 

wykonywania przeglądów w konkretnych terminach lub okresie czasu. Zamawiający 

dopuszcza rezygnację z okresowych przeglądów samochodu bazowego Pozostałe warunki 
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zgodnie ze SIWZ. 

 

 

Pytania 2   

2.1. Czy gwarancja na powłoki lakiernicze oraz perforację nadwozia winna być fabryczna tj.  

oferowana przez producenta pojazdu bazowego, a nie „ niby fabryczna” , którą dokupi 

wykonawca/dealer w firmie ubezpieczeniowej lub brokerskiej ? 

 

2.2. Czy dodatkowe drzwi boczne do schowka za kierowcą tak jak drzwi prawe przesuwne 

winny  być wyposażone  w otwieraną szybę, która zapewnia możliwość dodatkowej wentylacji 

schowka i w ekstremalnych sytuacjach stanowi dodatkowe wyjście ewakuacyjne ? 

 

2.3. Czy  drzwi wymienione w pytaniu nr 2 powinny być wyprodukowane w fabryce 

producenta pojazdu bazowego, aby zachować fabryczną gwarancję na perforację nadwozia 

oraz na powlokę lakierniczą ? 

Wyjaśniamy, że czasami niektórzy wykonawcy oferują „niby fabryczne” drzwi wykonane na 

etapie zabudowy. 

 

2.4. Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w 

tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje 

obecnie światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy 

zapis „Reflektory   przeciwmgielne przednie. Statyczne doświetlanie zakrętów ” oznacza, że 

Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją 

doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją 

pojazdu  kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ? 

Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola 

widzenia kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa 

ambulansu 

 

2.5. Norma PN EN 1789 w punkcie 4.2.3 wymaga, aby ambulans był wyposażony „system 

bezpieczeństwa biernego, którego przykładem są poduszki powietrzne czołowe i boczne dla 

kierowcy i pasażera”, co jest w pełni uzasadnione charakterem jazdy ambulansu w czasie 

przewozu pacjenta  i znajduje swoje odzwierciedlenie w przytoczonej normie . 

Obecnie normą są bezpieczne czołowe i boczne poduszki powietrzne z systemem kontroli 

ciśnienia, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa, czy w związku z tym Zamawiający 

oczekuje ambulansu posiadającego takie nowoczesne wyposażenie  ? 

 

2.6. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w 

którym Nawigacja satelitarna jest montowana na etapie zabudowy  ? 

Wyjaśniamy, że wyświetlacz fabrycznej nawigacji jest bardzo mały i o niskiej rozdzielczości 

w porównaniu z nawigacją, którą chcemy zaoferować  ? 

 

2.7. Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną 

klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo 

prowadzenia pojazdu przez kierowcę  ? 
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Odpowiedź:  

Ad. 2.1. Biorąc pod uwagę odpowiedź Zamawiającego do pytania 1.1., w przypadku 

gwarancji 24 miesięcznej Zamawiający wymaga aby była ona fabryczna. W pozostałych 

przypadkach – postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Drzwi pełne bez dodatkowej szyby. 

Ad. 2.3. Postępować zgodnie ze SIWZ. Drzwi mają być fabryczne. 

Ad. 2.4. Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania techniczne spełniające wymogi 

SIWZ. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.7. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 
 


