
 
 
 
 
 
 

 
WSPRiTS/ZP/6/2011                                                                           Warszawa dn. 17.01.2011 r. 

  
 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2010/S 243 - 371556 z 
dnia 15.12.2010 r. na dostawy części zamiennych do samochodów [Nr postępowania: 
WSPRiTS/ZP/58/10] 

 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na 
poniŜsze pytania: 
 
Dotyczy zadania nr 1: 
 

 

1) PYTANIE : dot. Poz. nr 27, 28, 32, 33 – te auta nie ma resorów, tylko spręŜyny. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia na spręŜyny do pojazdów. 
 
2) PYTANIE : dot. Poz. nr 58, 59 – te auta nie posiadają stabilizatora z tyłu, a co za tym idzie nie 
mają łączników. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
3) PYTANIE : dot. Poz. nr 62, 63 – te auta nie posiadają łączników, a co za tym idzie nie ma 
tulejek gumowych łącznika. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
4) PYTANIE : dot. Poz. nr 103, 104, 105 – te auta nie posiadają korektora siły hamowania. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
5) PYTANIE : dot. Poz. nr 138, 139, 140, 141, 142 – te auta nie posiadają czujnika ciśnienia oleju. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
6) PYTANIE : dot. Poz. nr 153, 154, 155 – te auta posiadają wentylator napędzany sprzęgłem 
wiskotycznym, a więc nie ma tam czujnika włączania wentylatora. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
7) PYTANIE : dot. Poz. nr 170 – do tego auta nie ma moŜliwości zakupu samych gum 
mocujących amortyzator na górze. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycję ze SIWZ. 
 
8) PYTANIE : dot. Poz. nr 203, 204, 205 – te auta nie posiadają oddzielnego łącznika 
elastycznego rury wydechowej, występuje on tylko z przednia częścią wydechu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
9) PYTANIE : dot. Poz. nr 214, 215, 216 – do tych aut nie ma moŜliwości zakupu samego 
łoŜyska, występują tylko ze zwrotnicą. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ chodzi o komplet ze zwrotnicą. 
 
10) PYTANIE : dot. Poz. nr 230, 231, 232 – brak moŜliwości zakupu łoŜyska wałka. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

11) PYTANIE : dot. Poz. nr 253, 254 – te auta nie posiadają stabilizatora z tyłu,  a co za tym idzie 
nie ma obejm tulejek stabilizatora. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
12) PYTANIE : dot. Poz. nr 280, 281 – te auta nie posiadają w swoim wyposaŜeniu pasów 
biodrowych środkowych. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
13) PYTANIE : dot. Poz. nr 292, 293 – te auta nie posiadają resorów z przodu, a co za tym idzie nie 
posiadają poduszek resoru przedniego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ chodzi o poduszkę i łoŜysko kolumny Mc Persona. 
 
14) PYTANIE : dot. Poz. nr 304 – to auto nie posiada jako takiego przekaźnika świateł, za światła 
odpowiada kilka podzespołów i konieczne jest określenie tego podzespołu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycję ze SIWZ. 
 
15) PYTANIE : dot. Poz. nr 305, 306 – te auta nie posiadają jako takiego przekaźnika świateł, za 
światła odpowiada kilka podzespołów i konieczne jest określenie tego podzespołu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
16) PYTANIE : dot. Poz. nr 315, 316, 317 – te auta nie posiadają jako takiego przekaźnika , za 
kierunkowskazy odpowiada kilka podzespołów i konieczne jest określenie takiego podzespołu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
17) PYTANIE : dot. Poz. nr 401, 402, 403 – te auta nie posiadają stabilizatora z tyłu, a więc nie 
posiadają równieŜ gum stabilizatora. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający jest w posiadaniu takiego pojazdu ze stabilizatorem tylnym (dot. Poz. 
401). Zamawiający usuwa pozycje 402 i 403 ze SIWZ 
 
18) PYTANIE : dot. Poz. nr 411 – brak moŜliwości zakupu gum łącznika stabilizatora przedniego, 
gdyŜ nie występują. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycję ze SIWZ. 
 
19) PYTANIE : dot. Poz. nr 412, 413 – brak moŜliwości zakupu gum łącznika stabilizatora 
przedniego, gdyŜ nie występują. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
20) PYTANIE : dot. Poz. nr 418, 419 – brak moŜliwości zakupu tulejek mocujących amortyzatory, 
gdyŜ nie występują. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
21) PYTANIE : dot. Poz. nr 474 – brak moŜliwości zakupu samego zaworu, występuje tylko z 
listwą wtryskową. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ chodzi o zawór wysokiego ciśnienia paliwa z listwą. 
 
22) PYTANIE : dot. Poz. nr 475, 476 – brak moŜliwości zakupu samego zaworu, występuje tylko z 
listwą wtryskową. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ chodzi o zawór wysokiego ciśnienia paliwa z listwą. 
 
23) PYTANIE : dot. Poz. nr 491, 492, 493, 494 – proszę o dokładne określenie o jaki podzespół 
chodzi (czy o przełącznik wentylatora wnętrza ? ) 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ ma być przełącznik wentylatora wnętrza kabiny. 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
24) PYTANIE : dot. Poz. nr 500, 502 – te auta nie posiadają drąŜka stabilizatora z tyłu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
25) PYTANIE : dot. Poz. nr 524, 525, 526 – te auta posiadają turbiny sterowane elektrycznie, a 
więc nie posiadają zaworu sterującego turbiną. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
26) PYTANIE : dot. Poz. nr 529, 530, 531, 532, 533, 534 – brak moŜliwości zakupu samego 
zestawu naprawczego do zacisku. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
27) PYTANIE : dot. Poz. nr 535, 536, 537, 538 – proszę o dokładne określenie podzespołu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ w poz. 535 ma być zabierak linki zmiany biegów, nr 
katalogowy 9012680143.  Zamawiający usuwa pozycje 536, 537, 538 ze SIWZ 
 
28) PYTANIE : dot. Poz. nr 544, 545, 546 – przeciwwaga występuje jako całości, brak moŜliwości 
zakupu samej tulejki. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
29) PYTANIE : dot. Poz. nr 548, 549, 550 – przeciwwaga występuje w całości, brak moŜliwości 
zakupu samej spinki. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
30) PYTANIE : dot. Poz. nr 552, 553, 554 – przeciwwaga występuje w całości, brak moŜliwości 
zakupu podkładki spręŜystej. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
31) PYTANIE : dot. Poz. nr 566, 567, 568 – te auta nie posiadają korektora siły hamowania, w 
związku z tym brak moŜliwości zakupu łącznika korektora. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
32) PYTANIE : dot. Poz. nr 592, 593 – brak moŜliwości zakupu końcówki regulacyjnej linki. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
33) PYTANIE : dot. Poz. nr 610, 611, 612 – brak moŜliwości zakupu uszczelek zaworu wysokiego 
ciśnienia. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
34) PYTANIE : dot. Poz. nr 622, 623, 624 – te auta posiadają czujniki montowane bez tulejek 
mocujących. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
35) PYTANIE : dot. Poz. nr 635, 636, 637, 639, 640 – tulejki gumowe prowadnic występują tylko 
w zestawie na stronę pakowane po 2 sztuki. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, Ŝe chodzi o zestaw. 
 
36) PYTANIE : dot. Poz. nr 648, 649, 651, 652 – te auta nie posiadają resorów z tyłu, a więc  brak 
moŜliwości zakupu śruba mocujących resor. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

37) PYTANIE : dot. Poz. nr 692, 693, 694, 695 – brak moŜliwości zakupienia wałów do tych aut w 
opcji regenerowanej ze zwrotem starej części. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycje ze SIWZ. 
 
38) PYTANIE : dot. Poz. nr 701 – brak części w tym aucie. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia nr VIN : WDB9036621R860166. 
 
Dotyczy zadania nr 2: 

 

39) PYTANIE : dot. Poz. nr 36 – W drzwiach przesuwnych znajdują się dwa cięgna, pionowe i 
poziome. O które cięgno chodzi? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ chodzi o linkę blokady drzwi przesuwnych. 
 
40) PYTANIE : dot. Poz. nr 51 – Według numeru VIN w samochodzie nie powinno być 
klimatyzacji. Prawdopodobnie jest zamontowana niefabryczna. W takim przypadku potrzebny będzie 
numer z rolki zamontowanej w samochodzie lub dokładne jej wymiary w celu dobrania. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podaje Nr INA 532042010. 
 
41) PYTANIE : dot. Poz. nr 68 i 69 – Na uszczelkę kolektora ssącego i wydechowego składają się 
po 4 pojedyncze uszczelki (4 ssące i 4 wydechowe na silnik). W wykazie jest zapotrzebowanie na 10 
szt. kaŜdej. Czy potrzeba kompletu uszczelek do 10 samochodów czy tak jak jest w wykazie? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił komplety uszczelek do 10 samochodów. 
 
42) PYTANIE : dot. Poz. nr 97 – Producent ,niezaleŜnie od numeru VIN, montował w tym typie 
samochodu rozruszniki typu BOSCH lub DENSO. Proszę o podanie jakiego typu rozruszniki są 
zamontowane w samochodach. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycję ze SIWZ. 
 
43) PYTANIE : dot. Poz. nr 104 – Program serwisowy nie wskazuje jednoznacznie jaki alternator 
jest zamontowany w samochodzie. W celu poprawnego doboru potrzebna jest informacja jaki jest 
prąd ładowania alternatora. Dane z tabliczki znamionowej alternatora. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podaje: 1,1 kW. 
 
Dotyczy zadania nr 4: 

 

44) PYTANIE : dot. Poz. nr 6 – Według producenta pojazdu rolka występuje jako element 
integralny z napinaczem. Czy zaproponować napinacz? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ chodzi o napinacz. 
 
Dotyczy zadania nr 5: 

 

45) PYTANIE : dot. Poz. nr 18 – Producent nie przewidział zestawu naprawczego zacisku 
hamulcowego tylnego. Zamiennik teŜ nie występuje. Czy wytypować całe zaciski? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycję ze SIWZ. 
 
46) PYTANIE : dot. Poz. nr 21 – W samochodzie o podanym numerze VIN nie występują tulejki 
łącznika stabilizatora. Występuje nierozbieralny łącznik z dwoma przegubami kulowymi. Czy w 
takim razie chodzi o cały łącznik? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycję ze SIWZ. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
47) PYTANIE : dot. Poz. nr 28 – W samochodzie o podanym numerze VIN nie występują tulejki 
łącznika stabilizatora. Występuje nierozbieralny łącznik z dwoma przegubami kulowymi. Czy w 
takim razie chodzi o cały łącznik? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ  chodzi o łącznik stabilizatora przedniego. 
 
48) PYTANIE : dot. Poz. nr 35 – Program serwisowy nie wskazuje jednoznacznie jaki alternator 
jest zamontowany w samochodzie. W celu poprawnego doboru potrzebna jest informacja jaki jest 
prąd ładowania alternatora. Dane z tabliczki znamionowej alternatora. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycję ze SIWZ. 
 
49) PYTANIE : dot. Poz. nr 41 i 42 - Program serwisowy nie wskazuje jednoznacznie konkretnej 
linki. Potrzebna jest informacja jakiej długości są linki. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ w poz. 41 wymaga kompletu linek hamulca ręcznego. 
Zamawiający usuwa pozycję 42 ze SIWZ. 
 
Dotyczy zadania nr 10: 

 

50) PYTANIE : dot. Poz. nr 1-5 - Proszę o określenie z której strony akumulatory powinny mieć 
elektrodę dodatnią. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ wszystkie akumulatory mają mieć elektrody dodatnie z 
prawej strony. 
 
Dotyczy zadania nr 11: 

 

51) PYTANIE : dot. Poz. nr 23 - Producent nie przewiduje wymiany filtra w tym samochodzie. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa ww. pozycję ze SIWZ. 
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