
  Lublin, dn. 25.11.2016 r.

TZ – 3311 / 67 /          / 16                                             

wg rozdzielnika

Nr sprawy: TZ – 09 / 16

Dotyczy: Dostawa 6 sztuk ambulansów sanitarnych.

Działając  na  podstawie  art  38  ust  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z   2015 roku poz. 2164 ze zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ 
w  Lublinie  przekazuje  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  dotyczącymi  SIWZ  w  przedmiotowym 
postępowaniu.

Pyt nr: Treść pytania:

1 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: Zamawiający wymaga montażu na etapie produkcji pojazdu bazowego. 

2 Czy Zamawiający dopuści standardową długość gwarancji na powłoki lakiernicze tj. 24 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga długość gwarancji na powłoki lakiernicze wg zapisów w SIWZ.

3 Prosimy o doprecyzowanie czy w cenę ofertową należy wliczyć przeglądy okresowe pojazdu 
bazowego, zabudowy medycznej , czy wymóg opisany w SIWZ i § 5 ust.2 dotyczy tylko sprzętu 
medycznego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów serwisowych dla sprzętu medycznego w okresie  
udzielonej gwarancji.

4 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że na pierwszej stronie Formularza ofertowego doszło do 
oczywistej omyłki pisarskiej w postaci zapisanego przedmiotu zamówienia”…sprzętu medycznego 
do ambulansów”.

Odpowiedź: Tak, na pierwszej stronie formularza ofertowego doszło do oczywistej omyłki pisarskiej.  
Formularz dotyczy dostawy 6 sztuk ambulansów sanitarnych.

5 Czy  Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów sanitarnych, w których okresy między 
przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony jest w bezobsługowy rozrząd (tj. 
brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

6 Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności pojazdy, w których ściana działowa 
pomiędzy kabiną kierowcy, a przestrzenią ładunkową stanowi element zabudowy medycznej, a nie 
fabrycznego wyposażenia pojazdu bazowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7 Zamawiający wymaga zaoferowania silnika o mocy min. 160 KM oraz max. momencie 
obrotowym nie mniejszym niż 360 Nm. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga by 
oferowany  max. moment obrotowy  był osiągany już od  już od 1400 obr. /min, co stanowi 
optymalną wartość dla współczesnych silników wysokoprężnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.



8 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji dotyczącego awarii  do 72h z uwagi na np. 
zgłoszenie naprawy w czasie np. ustawowo wolnym od pracy- § 8 ust.6

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie czasu reakcji dotyczącego awarii do 72 h.

9 Wnosimy o wydłużenie czasu naprawy przedmiotu zamówienia z 5 do 14 dni- § 8 ust.8

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy przedmiotu zamówienia do 10  
dni. Jednocześnie Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistych omyłek w konsekwencji  
czego § 8 ust.8—11 otrzymuje brzmienie:

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych pojazdu,  
zabudowy specjalistycznej  oraz sprzętu medycznego opisanych w załączniku nr 2  
do umowy, w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 10 dni roboczych 
od daty zgłoszenia awarii.
9. Jeżeli Wykonawca lub wskazany przez niego podmiot  nie wykona naprawy 
gwarancyjnej w terminie wyznaczonym w ust. 8 umowy, Wykonawca będzie  
zobowiązany podstawić do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania 
naprawy sprawny, tożsamy ambulans zastępczy  lub element wyposażenia,  
spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 do umowy – w ramach 
oferowanej ceny.
10. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 9  Wykonawca nie podstawi ambulansu 
zastępczego lub elementy wyposażenia, spełniający opisane w załączniku nr 1 do  
umowy  wymagania, Zamawiający może wynająć do czasu wykonania naprawy 
ambulans lub element wyposażenia spełniający takie wymagania obciążając  
kosztami Wykonawcę.
11. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej ambulansu, zabudowy 
specjalistycznej lub wyposażenia medycznego w terminie określonym w ust. 8,  
Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  500,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w ust. 8 umowy.

10 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagając autoalarmu wyposażonego w dwa 
piloty ma na myśli fabryczny autoalarm włączany/wyłączany podczas zamykania/otwierania 
pojazdów z oryginalnego kluczyka (w komplecie dwa kluczyki)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga fabrycznego autoalarmu wyposażonego w 2 piloty i 2 kluczyki.

11 Czy oferowana przez Wykonawcę przedłużona gwarancja (powyżej 24 miesięcy) na pojazd 
bazowy i zabudowę medyczną ma być potwierdzona przez Gwaranta oferowanego pojazdu 
bazowego i Gwaranta oferowanej zabudowy medycznej? Jeżeli tak to czy takie potwierdzenie 
ma być dołączone do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby przedłużona gwarancja na pojazd bazowy była potwierdzona  
przez przedstawiciela i zrealizowana we wskazanej przez dostawcę autoryzowanej stacji  
obsługi.

12 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse gdzie grzałka w bloku silnika (pkt. 
3.4), dachowa kamera cofania (pkt. 2.18) będą zamontowane w II Etapie realizacji 
zamówienia (zamiast w I Etapie)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

13 Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaoferowania ambulansów jedynie z 
przygotowaną instalacją elektryczno- logiczną do późniejszego montażu elementów systemu 
SWD (drukarka, tablet) czy też Zamawiający wymaga by Wykonawca zamontował w 
zaoferowanych ambulansach elementy systemu SWD będące własnością Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przygotowania instalacji, zgodnie z opisem zawartym w zał. nr 2 do  
SIWZ dotyczącym łączności.

14 Czy wymagany przez Zamawiającego przesuw fotela u wezgłowia noszy (13.4) oraz przesuw 



fotela przy prawej ścianie (13.5) ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji 
ambulansu (tj. m.in. gdy na fotelu siedzi osoba z zapiętymi pasami bezpieczeństwa) i bez 
konieczności używania narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

15 Wnosimy o  wprowadzenie warunku łącznego dla zastosowania kary opisanej w § 8 ust.11 
uprawniającego do jej zastosowania w momencie opóźnienia, o którym mowa w tymże 
paragrafie połączonego z brakiem podstawienia ambulansu/sprzętu zastępczego.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

16 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w okresie pogwarancyjnym serwis będzie 
prowadzony przez podmiot wskazany przez Wykonawcę na koszt i ryzyko Zamawiającego.

Odpowiedź: W okresie pogwarancyjnym serwis będzie prowadzony na koszt i ryzyko Zamawiającego.

17 Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w § 5 ust. 4 wzoru umowy 
rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela 
lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, 
zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla § 5 ust. 4 ze wzoru umowy.

18 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w § 6 ust. 1 wzoru umowy nadając mu brzmienie: 
„W razie zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 niniejszej 
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część dostawy za każdy dzień zwłoki”.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

19 Mając na względzie miarkowani kar umownych, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie 
wysokości kary umownej określonej w §6 ust. 2 i 3 wzoru umowy z 10% na 5%.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

20 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu na podjęcie działań w celu usunięcia awarii 
ambulansów zabudowy specjalistycznej oraz sprzętu medycznego, o którym mowa w §8 ust. 
6 wzoru umowy do 48 godzin. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie czasu reakcji dotyczącego awarii do 72 h.

21 W oparciu o warunki gwarancji producenta samochodów bazowych, zabudowy oraz sprzętu 
medycznego prosimy o wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej zgłoszonych usterek i 
napraw gwarancyjnych pojazdu, zabudowy specjalistycznej oraz sprzętu medycznego, o 
których mowa w §8 ust. 8 wzoru umowy w okresie gwarancji, do 14 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy przedmiotu zamówienia do 10  
dni. 

22 Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §8 ust. 11 
wzoru umowy z 500,00 zł na 200,00 zł.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

23 Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienia” określonego w §8 ust. 11 wzoru 
umowy słowem „zwłoki”.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

24 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia ambulansu / sprzętu 



zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż określona w §8 ust. 8 wzoru umowy, 
wówczas Zamawiający nie naliczy kary umownej za opóźnienie w naprawie o której mowa w 
§8 ust. 11 wzoru umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający zgodnie § 8 ust. 11 naliczy karę umowną. 

25 Zgodnie z art. 144 ustawy PZP prosimy Zamawiającego o wprowadzenie rozszerzenie 
katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający i dodanie do §9 ust. 4 wzoru umowy 
punktów o następującym brzmieniu:
- zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego;
- zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, 
itp.)
- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”;
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 
sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt 
będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania 
produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu 
nie ulegnie zwiększeniu;
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 
sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- zmiany podwykonawcy

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

26 Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez 
Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za 
wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

27 W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi 
oddawcze prosimy o dodanie do §5 wzoru umowy zapisu: „Za datę zapłaty strony przyjmują 
datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził Dyrektor

   Zdzisław Kulesza

                                                                                                                         


