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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
„SZPITAL MIEJSKI”  w  Sosnowcu 
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 

 
 

Sosnowiec, dn. 04.08.2008r. 
 

Znak  sprawy ZP/23/2008  
 
 
Przedmiot zamówienia:  Dostawa samochodu – Karetki typ „P” do przewozu pac jentów.  
 

 
 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJ ĄCEGO NR  1 
 
W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art.  38 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień 
publicznych Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia: 

 
1 Pytanie:  
„Czy Zamawiający dopuści krzesełko kardiologiczne z siedziskiem z tkaniny nylonowej pokrytej winylem, które 
spełnia wszystkie wymogi siwz i jest zgodne z PN EN 1865?” 
Odpowied ź: 
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
2 Pytanie:  
„Czy Zamawiającemu chodzi o zgodność wykonania ambulansu z normą PN-EN 1789:2007IDT jako typ 
ambulansu „A1”?” 
Odpowied ź: 
Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 1SIWZ  Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz 
załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w załączniku nr 4 
SIWZ formularz – parametry techniczne i funkcjonalno – uŜytkowe, pod tabelą zawarł dodatkowe informacje 
dotyczące przedmiotu zamówienia. W pkt 1 UWAGI Zamawiający jasno określił, iŜ ambulans musi odpowiadać 
wymogom obowiązującej dla tego typu pojazdów normie PN EN 1789:2007 w zakresie ambulansu typu A1.  
 
3 Pytanie:  
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ambulansu z szybą w drzwiach prawych przesuwnych, które mają inne 
nowocześniejsze rozwiązanie niŜ prowadnica ze stali szlachetnej?” 
Odpowied ź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
4 Pytanie:  
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie noszy z materacem bez moŜliwości przenoszenia pacjenta, co zdarza 
się bardzo rzadko w transporcie pacjentów?” 
Odpowied ź: 
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
5 Pytanie:  
„Czy Zamawiający wymaga aby transport noszy głównych umoŜliwiał prowadzenie noszy bokiem jak i jazdę na 
wprost zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych powierzchniach?” 
Odpowied ź: 
W załączniku nr 4 SIWZ pkt 2.1.1  Specyfikacja zabudowy Zamawiający jasno określił iŜ wymaga, aby transport 
noszy głównych umoŜliwiał prowadzenie noszy bokiem jak i jazdę na wprost zarówno w pomieszczeniach 
zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych powierzchniach . 
 
6 Pytanie:  
„Czy Zamawiający dopuści, w celu dopuszczenia jak największej liczby oferentów, zaoferowanie ambulansu bez 
regulowanej kolumny kierownicy jeśli moŜliwa jest regulacja fotela kierowcy, a ambulans spełnia wszystkie 
wymogi normy PN EN 1789?. 
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Nadmieniamy iŜ ambulanse takie z powodzeniem sprzedajemy od kilkunastu lat i słuŜymy stosownymi 
referencjami uŜytkowników.” 
Odpowied ź: 
Zgodnie z załącznikiem nr 4 SIWZ pkt II Dane techniczne ppkt 2.8.2 układ kierowniczy Zamawiający dopuszcza 
taką moŜliwość.  
 
7 Pytanie:  
„Czy Zamawiający dopuści ambulans o długości przestrzeni pasaŜerskiej 2400 mm oraz szerokości 1690mm, 
które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN-EN 1789:2007IDT?” 
Odpowied ź: 
Zgodnie z załącznikiem nr 4 SIWZ  pkt II Dane techniczne ppkt 2.1.1 a i b przestrzeń pasaŜerska Zamawiający 
dopuszcza taką moŜliwość. 
 
8 Pytanie:  
„Czy Zamawiający dopuści ambulans o wymiarach zewnętrznych 4782 mm długości?” 
Odpowied ź: 
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
9 Pytanie:  
„Czy zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U z 2003r. nr 58 poz. 515) – art. 
68 ust. 11 pkt 4, dopuszcza się na zasadzie równowaŜności pojazd nieposiadający świadectwa homologacji, 
którego rejestracja, jako pojazdu specjalnego sanitarnego odbywa się bez konieczności posiadania świadectwa 
homologacji, a do oferty wykonawca dołączy stosowne oświadczenie?” 
Odpowied ź: 
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
10 Pytanie:  
„Czy Zamawiający odrzuci ofertę, która będzie zawierała alternatywy, czy teŜ będzie wykonana niezgodnie z 
wymogami siwz np. będzie brakowało potwierdzenia spełnienia wymogów oferowanych parametrów lub opisu?”  
Odpowied ź: 
Zamawiający będzie działał zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
Ocena ofert odbędzie się na podstawie zapisów SIWZ. 
Ponadto Zamawiający w załączniku nr 4 SIWZ formularz – parametry techniczne i funkcjonalno – uŜytkowe, pod 
tabelą zawarł dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. W pkt 2 UWAGI Zamawiający jasno 
określił, iŜ Wykonawca winien zaoferować konkretny produkt, zgodny z jedną ze wskazanych przez 
Zamawiającego opcji. W formularzu  „Parametry techniczne i funkcjonalno-uŜytkowe” w kolumnie „Potwierdzenie 
spełnienia warunku TAK/NIE Warunek oferowany opisać” naleŜy w jednej - wybranej opcji wpisa ć TAK/poda ć,  
w drugiej opcji  wpisa ć „nie dotyczy”. 
 
11 Pytanie:  
„Czy Zamawiający wymaga noszy posiadających system mocowania zestawu transportowego do podstawy lub 
podłogi zgodny z PN EN 1789 i czy trzeba do oferty załączyć potwierdzenie wyników testów zgodnych z punktem 
4.5.9 i punktem 5.3 normy PN EN 1789 przez niezaleŜną jednostkę notyfikującą, czy teŜ Zamawiający dopuści 
mocowanie samodzielnie wykonane, które nie przeszło takich badań ale jest dostatecznie wytrzymałe?” 
Odpowied ź: 
Wszystkie elementy noszy i sytemu mocowania muszą być zgodne z normą PN EN 1789. 
 
12 Pytanie:  
„Czy Zamawiający dopuści ambulans o wymiarach zewnętrznych: 5182 mm długości?” 
Odpowied ź: 
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 


