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Do zainteresowanych
Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym na „zakup ambulansu drogowego” (nr ref. sprawy: FZP/ZP22/D/22/13) –wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 oraz 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.
759 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
1. Prosimy o informację, czy w przypadku, gdy wewnętrzne procedury Wykonawcy przy zawieraniu tego
typu umów przewidują odsetki za opóźnienie w wysokości 1,5 razy odsetki ustawowe, ale nie więcej niż
czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, Zamawiający wyrazi na to zgodę?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody- odsetki ustawowe.
2. W związku z brakiem w przedłożonym do SIWZ projekcie umowy jakichkolwiek zabezpieczeń dla
terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postępowania prosimy
Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia w postaci w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją
wekslową.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie stosownych
zapisów do SIWZ i wzoru umowy, co przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia
konkurencyjności postępowania:
„Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do
rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zg
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - nie dotyczy.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie określonego w § 4 ust 3 wzoru umowy terminu zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy z 90 dni do 30 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o
zmianę
§
4
ust.
3
wzoru
umowy
(in
fine)
w
następujący
sposób:
„Za datę zapłaty Strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Prosimy o wydłużenie terminu usunięcia wad, usterek, braków lub niezgodności określonego w § 5 ust 2
pkt. 2 wzoru umowy z 3 dni do 5 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin w § 5 ust 2 pkt. 2 wzoru umowy z 3 dni do 5 dni roboczych.
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6. Prosimy o zmniejszenie kary umownej określonej w § 7 ust 1 pkt. 1 wzoru umowy
z 10% do 5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .
7. Prosimy o zmniejszenie kary umownej określonej w § 7 ust 1 pkt. 2 wzoru umowy
z 0,5% do 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Prosimy o zmniejszenie kary umownej określonej w § 7 ust 1 pkt. 1 wzoru umowy z 0,2 % do 0,1 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 11 ust 2 wzoru umowy
w następujący sposób: „Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy
dla siedziby Wykonawcy” ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Prosimy o przedstawienie aktualnych danych finansowych tj. rachunku zysków i strat oraz bilansu za
2012 rok oraz I Q 2013.
Odpowiedź: Zakup gotówkowy. Wyżej wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie zamawiającego
oraz na oficjalnych stronach internetowych.
11. Prosimy o podanie liczby łóżek pacjentów u Zamawiającego w 2012r.
Odpowiedź: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Wykonawca/y mogą zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 01.08.2013 r. Wykonawca
zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem które nie dotyczy przedmiotu zamówienia.
12. W celu zachowania równości stron umowy prosimy Zamawiającego o dodanie do §7 umowy ustępu 4 w
brzmieniu: ”Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy;”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
13. Prosimy o modyfikację §7 ust.2 umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony zastrzegają sobie prawo
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar
umownych”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14. Prosimy o odstąpienie od zapisu §7 ust. 3 poprzez jego wykreślenie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw II
1. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuszcza ambulans zgodny z normą PN EN
1789+A1:2011, który został pozytywnie przebadany przez jednostki notyfikowane pod względem testów
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przeciążeniowych i uzyskał w 2012r. świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego potwierdzające
wykonanie stosownych badań, które zostało wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej RP. Nadmieniamy, że w wymienionym świadectwie znajduje się wpis
potwierdzający zgodność z normą PN EN 1789 ?
Czy Zamawiający dopuszcza, aby zamiast certyfikatu lub protokołu z badań (co stanowi tylko wycinek
procedury badań homologacyjnych) do oferty dołączyć w/w świadectwo homologacji pojazdu
skompletowanego ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że dany dokument potwierdza zgodność z
normą PN EN 1789 oraz jest wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną
2.

Czy w załączniku nr 5 do SIWZ należy podać markę / model pojazdu bazowego oraz datę wydania i
numer świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego (ambulansu) oferowanego w przetargu ?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie ambulansu bez systemu
wspomagania pod górę i systemu "Start/Stop", jeżeli ambulans charakteryzuje się niezwykle niskim
spalaniem paliwa wynoszącym w cyklu mieszanym 8,3 l/100km i niespotykanym zużyciem energii
wynoszącym 2,9 MJ/km ?
Wyjaśniamy, że w przypadku charakteru jazdy ambulansu, jako pojazdu uprzywilejowanego sytuacje
częstego zatrzymywania występują rzadko, a samochód bazowy z takim systemem ma zdecydowanie
wyższą cenę (co nie znajduje swojego odbicia w niższych kosztach eksploatacji), a dodatkowo samochód z
taka opcją ma dłuższy czas oczekiwania na wyprodukowanie w fabryce ( ok. 3 m-cy). Zamawiający zawęża
w ten sposób krąg oferentów i zdecydowanie zmniejsza konkurencyjność postępowania. Prosimy o
wyrażenie zgody.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans z poduszką pasażera
bez możliwości deaktywacji?
Wyjaśniamy, że rozwiązanie deaktywacji jest stosowane jedynie w przypadku przewożenia niemowląt w
foteliku na przednim siedzeniu, a do tego przeznaczony jest wyłącznie przedział pacjenta. Trzeba też
nadmienić, iż niejednokrotnie dochodziło do wypadków, gdy kierowca zapomniał o włączeniu wyłączonej
wcześniej poduszki. Taka możliwość jest potencjalnym zagrożeniem i może spowodować wypadek.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans 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
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rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż zawieszenie tylne
niezależne ?
Wyjaśniamy, że proponowane przez nas rozwiązanie gwarantuje dobrą przyczepność kół do nawierzchni,
stabilność w trudnym terenie oraz odpowiedni komfort transportu chorego, co stanowi wypełnienie zapisów
SIWZ zał. nr 5 w punkcie IV. 1, a inne rozwiązanie konstrukcyjne korzystne jest dla zamawiającego, gdyż
zwiększa się konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
6.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu bez wskaźnika ciśnienia w oponach ?

Wyjaśniamy, że rozwiązanie za pomocą wskaźników w przypadku ich awarii jest potencjalnym zagrożeniem
dla kierowcy i może spowodować wypadek, gdyż kierowca niejako podświadomie zwalnia się z wykonania
obsługi codziennej przed wyjazdem. Dodatkowo na auto z takim wyposażeniem czeka się u producenta około
3-4 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Zestaw III
1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie ambulansu, który jest zgodny z
normą PN EN 1789, a jego zabudowa medyczna została przebadana przez jednostkę notyfikowaną pod
względem badań przeciążeniowych na samochodzie bazowym innej marki niż oferowany w przetargu ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.
2. Prosimy o wyjaśnienie jaki termin płatności deklaruje Zamawiający ?
Wyjaśniamy, że standardowy termin rozliczeniowy między podmiotami gospodarczymi to 30 dni, a dłuższe
terminy powodują konieczność doliczania kosztów obsługi, co znacząco wpływa na ostateczna cenę
składanej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3. Czy określone w opisie przedmiotu zamówienia minimalne wymiary przedziału medycznego mają być
mierzone zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie 4.5.2 aktualnej normy PN EN 1789+A1:2011?
Odpowiedź: Zgodnie z normą PN EN 1789.
4. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza ambulans bez „systemu wspomagania ruszania
pod górę”, co jest opcją na którą jest długi czas oczekiwania w fabryce producenta, jeśli oferowany przez
wykonawcę samochód jest wyposażony w dodatkowe fabryczne elementy podnoszące jego
bezpieczeństwo, jak: System Wspomagania Parkowania Tyłem, komputer pokładowy, przeciwpożarowy
system odcięcia paliwa w przypadku zderzenia, szyby przyciemniane o dużej zdolności filtrującej,
reflektory przednie z elektryczną regulacją kąta pochylenia wiązki świetlnej oraz sygnałach
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ostrzegawczych informujących o nie zapiętych pasach kierowcy, otwartych drzwiach pojazdu i nie
wyłączonych światłach ?
Pragniemy zauważyć, że każdy kierowca który zdał egzamin na prawo jazdy kategorii B posiada
umiejętność ruszania pod górę, a taki element jazdy jest zwykłą umiejętnością przeciętnego kierowcy.
Dodatkowo taki „system wspomagania” zwiększa cenę ambulansu i na opcję taką czeka się min. 2 m-ce
czasu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
5. Prosimy o podanie czy nosze winny posiadać dodatkowe pasy do przewozu dzieci i czy trzeba załączyć
do oferty ich folder i deklarację zgodności na potwierdzenie spełnienia wymogów zamawiającego ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ.
6. Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje aby ssak posiadał parametry:
- zakres regulacji podciśnienia min. od 0 do 80 kPa
-maksymalny przepływ 22 l/min
-temperaturę pracy od 0 do 50 °C
-minimalny czas pracy (przy zasilaniu akumulatorowym ) 40 minut
-minimum trzy stopniowy wskaźnik naładowania akumulatorów ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.
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