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PYTANIA I ODPOWIEDZI  
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 
„Dostawę ambulansów drogowych typu A2 szt. 2” 

 
 Numer sprawy: TP/284/2021 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na: „Dostawę ambulansów drogowych typu A2 szt. 2” numer sprawy: TP/284/2021 
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  
zgodnie z Art. 135 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi. 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 
 

Pytanie nr 1  
  Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający  homologację pojazdu    
  kompletnego oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu  zgodnie z obowiązującymi przepisami  
  na terenie PL oraz UE  niż  świadectwo homologacji  pojazdu skompletowanego ?  
 Wyjaśniamy, że dokumentami równoważnymi umożliwiającymi rejestrację ambulansu, jako pojazd  
 specjalny sanitarny uprzywilejowany zgodnie z wymogami prawa jest dopuszczenie jednostkowe WE   
 lub   badanie techniczne z dopuszczeniem ze stacji diagnostycznej.   

 Odpowiedź:   

Nie, wymogi zawarte są   w Formularzu parametrów wymaganych Rozdz. IX pkt 4. 

Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, 
który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, 
którego przedział medyczny ma wysokość 1,35 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  
PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ ? 

Odpowiedź:   

Ambulans ma spełniać wymogi zawarte w Formularzu Parametrów Wymaganych. 

Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę w terminie 120 dni od daty podpisania umowy ? 

Odpowiedź:   

Termin dostawy jak w SWZ. 

 



Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu typu B wg. normy PN EN 1789 ?  

Odpowiedź:   

Przedmiotem postępowania jest zakup ambulansów drogowych typu A2. 

Pytanie nr 5 
Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?  

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź:  

 Zamawiający nie określa sposobu dostawy ambulansów, tylko miejsce. 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w 
zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego 
szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ? 

Odpowiedź:   

Nie. 

Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuszcza kabinę kierowcy wyposażoną w dwa miejsca  ? 

Odpowiedź:   

Tak, zgodnie z pkt 2 Rozdz. I Formularza Parametrów Wymaganych. 

Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 
1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę 
Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy 
PN EN 1789 o mocy 120 KM , o max momencie obrotowym wynoszącym 320 Nm , pojemności 
skokowej 1997cm³  ? 

Odpowiedź:   

Zamawiający określił wymogi w zakresie silnika w Rozdz. II „Silnik” w Formularzu Parametrów 
Wymaganych jako minimalne do spełnienia. 

Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 
1789 i NFZ bez tempomatu ? 

Odpowiedź:   

Nie, opis jak w rozdziale VIII Formularza Parametrów Wymaganych. 

Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści ambulans ze światłami przeciwmgielnymi  bez funkcji doświetlania 
zakrętów,  natomiast z Reflektorami LED Dwu Optycznymi, znacznie zwiększającymi stałe 
doświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiających widoczność podczas trudnych warunków 
pogodowych ? 



 
Odpowiedź:  

 Nie, opis jak w rozdziale VIII Formularza Parametrów Wymaganych. 

Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym 
stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały 
uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie 
elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, 
szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi 
tylnej ? 
 
Odpowiedź:   

Pojazd musi spełniać minimalne wymagania zawarte w Formularzu Parametrów Wymaganych. 
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