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Toszek, 07.11.2019 r. 

         
 

dotyczy: postępowania nr 21/PN/DEG/AS/2019 na zakup samochodu na potrzeby zespołu 

środowiskowego SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „W 

drodze do samodzielności – rozwój usług zdrowotnych świadczonych w lokalnej 

społeczności w powiecie 

 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie z dnia 04.11.2019 r. 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z homologacją pojazdu bazowego do przewozu 9 osób  

i zaświadczeniem ze stacji kontroli pojazdów o przystosowaniu pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, tzw. rejestracja dwuetapowa? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał świadectwo homologacji jako samochód osobowy 

przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 poz. 305 z późn. zm.) jak również 

warunki przewidziane w przepisach prawa wspólnotowego UE dla samochodów osobowych. 
 

Pytanie 2 

Pragnę zwrócić uwagę, że w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu 21/PN/DEG/AS/2019 

/zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych/ podajecie Państwo ilość miejsc 6+2 , 

oczekując jednocześnie podwójnego miejsca siedzącego obok kierowcy/czyli 6+3/. 

Są to dwa stanowiska wzajemnie się wykluczające. Jesteśmy zainteresowani udziałem w postępowaniu i 

prosimy uprzejmie o sprostowanie. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga samochodu 9 osobowego. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w rozdz. II 

pkt. 1 oraz w załączniku nr 2 do SIWZ str. 1/5  
 

Pytanie 3 

Czy dopuszczają Państwo samochód dziewięcioosobowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga samochodu 9 osobowego. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w rozdz. II 

pkt. 1 oraz w załączniku nr 2 do SIWZ str. 1/5  
 

Pytanie 4 

Czy dopuszczają Państwo samochód w kolorze innym niż biały? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający preferuje kolor biały dopuszczając tym samym inne kolory samochodu. 
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Pytanie 5 

Czy dopuszczają Państwo samochód bez haka (homologacja nie dopuszcza możliwości instalowania 

haka przy przystosowaniu samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych)? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od wymogu haka. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w rozdz. II pkt. 1 

oraz w załączniku nr 2 do SIWZ str. 3/5 – wykreśla się wymóg haka. 
 

Pytanie 6 

Czy dopuszczają Państwo samochód z najazdami lub platformą najazdową zamiast windy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby samochód posiadał windę. 

Pytanie 7 

Czy dopuszczają Państwo windę bez pasów? 
 

Odpowiedź: 

Dla Zamawiającego nie jest istotny wymóg posiadania windy z pasami. Samochód musi jednak spełniać 

wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 

poz. 305 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa wspólnotowego UE dla 

samochodów osobowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w rozdz. II pkt. 1 oraz w 

załączniku nr 2 do SIWZ str. 2/5 
 

Pytanie 8 

Czy dopuszczają Państwo dodatkowy stopień wewnątrz samochodu, czy ma być to stopień wysuwany 

na zewnątrz? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie precyzuje jakiego rodzaju ma być stopień. Tym samym dopuszcza obydwie 

możliwości. 
 

Pytanie 9 

Czy dopuszczają Państwo samochód z systemami bezpieczeństwa ABS, ESP i ASR? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w SIWZ jakie układy bezpieczeństwa powinien posiadać samochód tj. ABS z 

EBD, ASR,  ESP z asystentem hamowania, EDS 

 

 

Z poważaniem: 

 

        Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
  
 


