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								Iława, dn.18.10.2016 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu z zabudową dla typu C oraz wyposażeniem dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 24/2016) 
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  odpowiada:
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans sanitarny, które zostanie wykonany na pojeździe bazowym fabrycznie nowym, nie zarejestrowanym, bez przebiegu kilometrów wyprodukowanym w 2015 r. spełniającym wszystkie wymagania określone w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu sanitarnego wykonanego na bazie pojazdu fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2016 r.
Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” ma na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta, a nie np. „niby fabryczne” doposażenie w autoryzowanej stacji obsługi danej marki.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc elektrycznie ogrzewana szyba przednia wymaga, aby dostarczony  ambulans wyposażony był w fabryczną (montowaną na etapie produkcji pojazdu bazowego) szybę elektrycznie podgrzewaną  (bez związku z nadmuchem ciepłego powietrza) tj. szybę czołową, która posiada laminowane pomiędzy warstwy szkła przedniej szyby cieniutkie, pofalowane, pionowo ułożone włókna grzewcze, których działanie uruchamiane jest za pomocą elektrycznego przycisku z kontrolką. Działanie takiej szyby jest działaniem stricte elektrycznym bez konieczności uruchamiania jakiegokolwiek nadmuchu ciepłego powietrza?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 4
 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany pojazd był fabrycznie wyposażony w wzmocnione zawieszenie (m.in. wzmocnione amortyzatory, resory tylne dwupiórowe) ze stabilizatorami osi przedniej i tylnej gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta  ?
Wyjaśnienie:
Standardowe zawieszenie nie zapewnia ani komfortu ani bezpieczeństwa przewozu personelu medycznego, a tym bardziej pacjenta. Nie jest ono bowiem dostosowane do przewozu pacjentów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie, ale nie stawia takiego wymogu.



