
Kielce dn.04.06.2019 r. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

„Dostawę  ambulansów drogowych typu C szt. 5." 

Numer sprawy: TP/82/2019 

W związku z zapytaniami dotycz ącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na: „Dostaw ę  ambulansów drogowych typu C szt. 5.", numer sprawy: TP/82/2019 
Swiętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 
zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich tre ść  i odpowiedzi na nie: 

PYTANIA 

Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że poprzez wymaganie regulowanej kolumny kierownicy Zamawiaj ący ma 
na myś li regulacj ę  KOLUMNY KIEROWNICY (a nie KOŁA kierownicy) w dwóch p łaszczyznach: w 
pionie tj. góra- dół  oraz w poziomie tj. przód- ty ł . 

Pytanie nr 2 
Zamawiający wymaga ambulanse sanitarne wyposa żone w automatyczn ą  skrzynię  biegów, w związku 
z czy prosimy o potwierdzenie, że poprzez automatyczn ą  skrzynię  biegów Zamawiaj ący ma na myś li: 
Skrzynię  stricte AUTOMATYCZNĄ , której budowa opiera się  o sprzęgło hydrokinetyczne (nie jak w 
przypadku skrzy ń  zautomatyzowanych"zrobotyzowanych, gdzie skrzynia biegów to tradycyjna skrzynia 
mechaniczna, w której poszczególne prze łożenia są  zmieniane si łownikami elektrohydraulicznymi. 
Kierowca zmienia biegi dźwignią  w trybie sekwencyjnym (w jednej p łaszczyźnie) lub przyciskami przy 
kierownicy. Przesuni ęcie dźwigni zmiany biegów powoduje tak że uruchomienie siłowników 
sterujących pracą  sprzęgła, dzięki czemu wyeliminowano peda ł  sprzęgła. Nie oznacza to wcale, że w 
ogóle wyeliminowano sprz ęgło i jego elementy takie jak: tarcz ę  sprzęgła, wysprzęgliki hydrauliczne 
czy docisk sprz ęgła. Są  one elementami przeniesienia nap ędu tyle, ze zosta ły zabudowane wewn ątrz 
skrzyni. Skrzynia taka dzia ł  nieprecyzyjnie, przyszarpuje podczas zmiany biegów oraz nie posiada 
pozycji „P" czyli PARKING charakterystycznej jedynie dla skrzyni w pe łni automatycznej) 
zapewniaj ące płynną  zmianę  biegów, umożliwiającą  wybranie pozycji „P" czyli PARKING 
zabezpieczaj ącą  zaparkowany pojazd przed odtoczeniem si ę , a zmiana położenia dźwigni wybierania 
biegów pozwa ła na wybranie standardowych po łożeń  tj. D -Driye, R -bieg wsteczny, N- po łożenie 
neutralne, P- położenie parkingowe. 

Pytanie nr 3 
Zwracamy się  z prośbą  o dopuszczenie do zaoferowania ambulansów sanitarnych zabudowanych (tj, 
wykonana adaptacja przedzia łu medycznego) w 2019 r. na pojazdach bazowych fabrycznie nowych, 
niezarejestrowanych, nieposiadaj ących przebiegu eksploatacyjnego, niedemonstracyjnych, 
posiadaj ących pełną  gwarancj ę  producenta, z roku produkcji 2018. 



Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że punktowane systemy elektrycznego wspomagania domykania drzwi 
przesuwnych lewych i prawych maj ą  być  fabrycznym wyposażeniem pojazdu bazowego obj ęte jego 
gwarancj ą  oraz homologacj ą . 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiaj ący dopu ści do zaoferowania nowy model noszy wyposażony składane a nie chowane 
tylne rączek do przenoszenia z dodatkow ą  funkcj ą  noszy umożliwiającą  transport poszkodowanego w 
pozycji siedzącej analogicznie jak na krze ś le transportowym? 

Pytanie nr 6 Dotyczy załącznika nr 4, pkt. VIII. 13 

Czy Zamawiaj ący na zasadzie równoważności dopuści aby Wykonawca przekaza ł  
Zamawiaj ącemu ambulanse wyposażone w pneumatyczny zestaw naprawczy do 
uszkodzonych opon (powszechnie stosowany przez producentów pojazdów) zamiast ko ła 
zapasowego, które Wykonawca dostarczy Zamawiaj ącemu jako wyposażenie dodatkowe? 

Pytanie nr 7 Dotyczy załącznika nr 4, pkt. VI. 12 

Prosimy o potwierdzenie, i ż  Zamawiaj ący wymaga dwóch małych butli tlenowych oraz tylko 
jednego reduktora do nich. 

Pytanie nr 8 Dotyczy załącznik nr 4, pkt. V.2 

Prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu przewo źnego jaki będzie montowany w 
samochodzie aby śmy mogli przygotować  odpowiedni uchwyt. 

Pytanie nr 9 Dotyczy załącznik nr 4, pkt. Iy.4 

Prosimy o dopuszczenie belki tylnej bez napisu ambulans z kierunkowskazami oraz światłami 
roboczymi. 

ODPOWIEDZI 

Ad.! 
Tak, Zamawiaj ący ma na my ś li regulacje kolumny kierownicy w dwóch p łaszczyznach: w 
pionie tj. góra - dó ł  oraz w poziomie tj. przód - ty ł . 

Ad.2 
Zamawiaj ący wymaga, aby ambulanse sanitarne by ły wyposażone w skrzynię  biegów 
AUTOMATYCZNĄ  a nie ZAUTOMATYZOWANĄ . Skrzynia biegów ma umo żliwić  płynną  
zmianę  biegów, musi umożliwiać  wybieranie pozycji „P" czyli Parking zabezpieczaj ącą  
zaparkowany pojazd przed stoczeniem si ę , pozycję  „D" - Driver, „R" wsteczny i „N" - 
położenie neutralne. 

Ad.3 
Zamawiaj ący nie dopuszcza do zaoferowania ambulanse sanitarne z produkcji 2018 r. z 
wykonaną  adaptacj ą  przedziału medycznego w 2019 r. Ambulanse jak i zabudowa maj ą  być  z 
2019 r. zgodnie z zapisem SIWZ. 



Ad.4 
Tak. 

Ad.5 
Tak, Zamawiaj ący dopuszcza. 

Ad.6 
Nie. 

Ad.7 
Tak. 

Ad.8 
DM 3601 

Ad.9 
Zamawiaj ący dopuszcza belk ę  tylną  bez napisu ambulans z kierunkowskazami oraz światłami 
roboczymi. 
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