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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

„Dostawę ambulansów drogowych typu A2 szt. 2” Numer sprawy: TP/314/2020 

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawę ambulansów drogowych typu A2 szt. 2”numer sprawy: TP/314/2020 Świętokrzyskie 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 38 ust. 2 

ustawy pzp. przekazuje jego treść i odpowiedź. 

PYTANIA: 

1. Prosimy o dopuszczenie ambulansu transportowego zabudowanego na pojeździe Mercedes Benz 

Vito spełniającego wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu A1. Pojazd 

bazowy o wymiarach przedziału medycznego przed adaptacją: wysokość 1391 mm, długość 2420 mm, 

szerokość 1680 mm, którego wymiary przedziału medycznego po adaptacji na ambulans wynoszą: 

wysokość 1370 mm, długość 2300 mm, szerokość 1610 mm. Pragniemy zwrócić uwagę, że 

wymagane parametry w formularzu są minimalnymi parametrami wymaganymi przez normę PN EN 

1789:2007+A2:2015 dla ambulansu typu A1.  

2. Prosimy o podanie przewidywanego rocznego przebiegu dla ambulansu.  

3. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości przedziału medycznego w konfiguracji:                             

a) Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna                                                                                                                                                          

b) Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym– łatwo zmywalnym i odpornym 

na środki dezynfekujące, w kolorze białym.                                                                                                     

c) Na prawej ścianie jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy 

bezpieczeństwa i zagłówek, z możliwością złożenia siedziska do oparcia i regulowanym oparciem pod 

plecami.                                                                                                                                                         

d) Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, zapewniająca możliwość 

oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację głosową pomiędzy personelem medycznym a 

kierowcą.                                                                                                                                                         

e) Zabudowa meblowa na ścianie (lewej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa 

sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów,                                                                                                                               

f) Sufitowy uchwyt do kroplówek na 3 szt. pojemników.                                                                          

g) Centralna instalacja tlenowa: - z uchwytem do mocowania 1 butli tlenowej o poj. 10l - 1 gniazdo 

poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego - wyposażona w 1 butlę tlenową o poj. 10 l, 

z reduktorem na szybkozłącze typu AGA.                                                                                                        

h) Podstawa (laweta) pod nosze główne stała, z miejscem przewożenia deski ortopedycznej dla 

dorosłych.  

4. W związku z opóźnieniami w produkcji pojazdów bazowych, wywołanymi problemami przez 

Covid 19 prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 90 dni. 

 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1 Nie. Zamawiający zamierza kupić ambulanse typu A2.                                                              

Ad. 2 Przewidywany roczny przebieg około 48 000 km                                                                                  

Ad. 3 Opis jak w SIWZ.                                                                                                                          

Ad. 4 Nie, termin dostawy jak w SIWZ 
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