Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Do wszystkich
Wykonawców
Nasz znak: ZCM – ZP.270.14.2021.COV

Krosno Odrzańskie dnia 14 lipca 2021r.

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem
oraz środków do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania wraz z niezbędnym
urządzeniem dozującym związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, data zamieszczenia 08.07.2021r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI ZAPROSZENIA
Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy Pzp, a zapisy art. 6a ustawy z dnia 02 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [Dz.U. z 2020. poz. 1842 z późn. zm.):

Pytanie nr 1
Dotyczy OPZ – pkt. XII.5 – z uwagi na DMC oraz typ ambulansu prosimy o dopuszczenie dwóch
foteli na prawej ścianie bez fotela u wezgłowia.
Odpowiedź do pytania nr 1
Zamawiający dopuszcza umiejscowienie dwóch foteli na prawej ścianie bez fotela u wezgłowia.
Pytanie nr 2
Dotyczy OPZ – pkt. XII.14 – z uwagi na DMC oraz typ ambulansu prosimy o dopuszczenie lawety
bez funkcji wysuwu oraz ustawienia pozycji drenażowych.
Odpowiedź do pytania nr 2
Zamawiający dopuszcza lawetę bez funkcji wysuwu oraz ustawienia pozycji drenażowych.
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że za przeglądy okresowe (eksploatacyjne) np. wymiana oleju, dotyczy
samochodu bazowego, adaptacji medycznej, sprzętu medycznego – płaci Zamawiający po
wykonaniu usługi i pakiety serwisowe nie mają być wliczone w cenę oferty co nie podniesie jej
kosztu – pkt. XIII.6
Odpowiedź do pytania nr 3
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt XIII.6 Przeglądy okresowe samochodu bazowego, adaptacji,
sprzętu medycznego pokrywa Zamawiający. Natomiast Przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia
medycznego dostarczonego przez Wykonawcę zapewnia bezpłatnie Wykonawca na czas
obowiązywania gwarancji na sprzęt medyczny.
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Pytanie nr 4
Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach do siedziby Zamawiającego co umożliwi jazdę
testową, odpowietrzenie układów i wykrycie ewentualnych usterek. Koszt i ryzyko dostawy ponosi
Wykonawca – pkt. XIII.7.
Odpowiedź do pytania nr 4
Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia na kołach.
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, iż termin wykonania jest do dnia 31.10.2021. Czy Zamawiający dopuści
realizację do 15.11.2021?
Odpowiedź do pytania nr 5
Zamawiający dokonuje zmiany w treści załącznika nr 4 do zaproszenia tj. we wzorze umowy w
zakresie §3 ust. 1 treść po zmianie:
„(…) 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2
umowy, w terminie najpóźniej do dnia 31 października 2021 r. 15 listopada 2021r.(...)”
Pytanie nr 6
Z uwagi na problemy z samochodami bazowymi – prosimy o dopuszczenie samochodu z silnikiem
1950 cm, mocą 170 KM, maksymalnym momentem obrotowym 163 Nm, wyposażonego w
skrzynie biegów 9 stopniową.
Odpowiedź do pytania nr 6
Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem 1950cm, moc 170KM, maksymalny moment obrotowy
163Nm, wyposażonego w skrzynię biegów 9 stopniową.
Pytanie nr 7
W związku z globalnym problem branży produkcyjnej wynikającym z zachwianym łańcuchem
dostaw, a skutkującym brakiem dostępnych pojazdów do adaptacji na zabudowę karetkową,
niniejszym zwracamy się prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu możliwego do
dostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego termnie, który będzie
- posiadał silnik o pojemności 1968 cm3, mocy 130 kW (tj. 177 KM), z momentem
obrotowym 410 Nm
- wyposażony w automatyczną 8-mio biegową skrzynię biegów
- posiadał kontrolę ciśnienia w oponach tzw. pośrednią tj. z wykorzystaniem czuników
układu ABS i ESP
- posiadał reflektory główne typu LED
- wyposażony w ogrzewaną szybę przednią
- fabrycznie wyposażony w przednie i tylne czujniki parkowania
Odpowiedź do pytania nr 7
Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu posiadającego:
- silnik o pojemności 1968 cm3, mocy 130 kW (tj. 177 KM), z momentem obrotowym 410
Nm
- automatyczną 8-mio biegową skrzynię biegów
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- kontrolę ciśnienia w oponach tzw. pośrednią tj. z wykorzystaniem czuników układu ABS i
ESP
- reflektory główne typu LED

- ogrzewaną szybę przednią
- fabrycznie wyposażony w przednie i tylne czujniki parkowania.
Zamawiający informuje, że w związku ze złożonymi pytaniami przedłuża termin składania
ofert do dnia 20 lipca 2021r. Godz. 10:00
Miejsce i sposób składania ofert pozostają bez zmian.
W załączeniu zmienione załączniki nr 2 cześć 1 oraz 4 część 1 do
zaproszenia.

PREZES ZARZĄDU – Jolanta Siwicka
(-/-)
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