Data aktualizacji: 04.09.2015

Znak sprawy: ZOZ/ZP/PN/DOS/07/8/15

Art. 38 Ustawa PZP

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 208388 z dnia 13.08.2015
Odpowiedzi na wniesione zapytania

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuści ambulans z 24 miesięczną gwarancją na zabudowę i sprzęt medyczny?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – wymagana gwarancja minimum 36 miesięcy.
Pytanie 2. Czy okno dachowe ma pełnić również funkcję wyjścia ewakuacyjnego czy tylko wentylacji
i doświetlenia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zarówno szyberdach z funkcją wentylacji i doświetlenia jak i z funkcją wyjścia
ewakuacyjnego.
Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści dwa akumulatory o pojemności 190 Ah?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – wymagane dwa akumulatory o łącznej pojemności minimum 200 Ah.
Pytanie 4. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej co do wymogów instalacji tlenowej, ilości punktów poboru tlenu –
Zamawiający wymaga jednego punktu poboru typu AGA?
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – wymagane trzy punkty poboru tlenu ze złączami typu AGA.
Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści, aby kosz przy fotelu na prawej ścianie znajdował się obok noszy w łatwo
dostępnym miejscu, a nie przy fotelu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne miejsce montażu kosza, natomiast wymaga usytuowania w takim miejscu,
które pozwoli korzystać z niego bez konieczności wstawania z fotela.
Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści panel do pisania o wymiarach 30x30cm, wystarczający do zapisania
niezbędnych danych o pacjencie oraz procedurach medycznych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – Zamawiający wymaga zamontowania panelu informacyjnego o wymiarach 800x600mm
z funkcją tablicy suchościeralnej.
Pytanie 7. Czy Zamawiający wymaga, aby przesuw fotela u wezgłowia noszy odbywał się w każdym momencie
eksploatacji ambulansu, tj. podczas jazdy samochodu, gdy osoba przebywająca na nim siedzi i ma zapięte pasy?
Odpowiedź: Zamawiający prostuje omyłkę pisarską – Zamawiający wymaga, aby fotel umożliwiał jazdę tyłem do kierunku
jazdy. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymogów w zakresie przesuwu fotela podczas jazdy samochodu, gdy
osoba przebywająca na nim siedzi i ma zapięte pasy.
Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści kosz na odpady przy fotelu u wezgłowia noszy, zamontowany w łatwo
dostępnym miejscu pod panelami przesuwnymi na sprzęt medyczny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne miejsce montażu kosza, natomiast wymaga usytuowania w takim miejscu,
które pozwoli korzystać z niego bez konieczności wstawania z fotela usytuowanego u wezgłowia noszy.
Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści miejsce mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w innym łatwo
dostępnym miejscu, to jest w szafce na ścianie lewej obok drzwi dzielących kabinę kierowcy od przedziału
medycznego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej spełniało
wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9, system musi być przebadany, tzn. musi być elementem badania
dynamicznego przebadanego na oferowanej marce i modelu ambulansu oraz znajdować odzwierciedlenie w schematach
zabudowy, która została poddana crash testom. Zamawiający wymaga załączenia w/w schematów, potwierdzonych przez
niezależną jednostkę badawczą.
Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści, aby miejscem mocowania deski ortopedycznej dla dzieci był przedział
medyczny (łatwo dostępne miejsce z tyłu, przy lewych drzwiach)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ - Zamawiający wymaga, aby miejscem mocowania deski ortopedycznej pediatrycznej był
schowek techniczny (za lewymi drzwiami przesuwnymi).
Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści, aby miejscem mocowania kamizelki typu KED był przedział medyczny
(łatwo dostępne miejsce w szafce na lewej ścianie przedziału medycznego)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ - Zamawiający wymaga, aby miejscem mocowania deski ortopedycznej pediatrycznej był
schowek techniczny (za lewymi drzwiami przesuwnymi).
Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści, aby miejscem mocowania lodówki na szczątki reimplantacyjne była szafka
w przedziale medycznym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Proponowane rozwiązania winny być zgodne z rozwiązaniami poddanymi testom
dynamicznym, a tym samym powinny znajdować odzwierciedlenie w schematach zabudowy, będących załącznikami do
homologacji WE, potwierdzonych przez niezależną jednostkę badawczą. Zamawiający wymaga załączenia schematów
proponowanej zabudowy do oferty. Zamawiający nie dopuszcza, aby proponowane rozwiązania nie były rozwiązaniami
seryjnymi, stosowanymi przez Wykonawcę np. nietestowanym prototypem wykonanym na potrzeby tego konkretnego
postępowania.
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Pytanie 13. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie uchwytu sufitowego na kroplówki (na 30 szt.)?
Odpowiedź: Zamawiający prostuje omyłkę pisarską – wymagany jest uchwyt na minimum 3 szt. płynów infuzyjnych.
Pytanie 14. Czy Zamawiający wymaga dodatkowego kompletu opon zimowych czy opon z felgami, czyli
kompletnych kół.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – komplet opon zimowych.
Pytanie 15. Zamawiający wymaga, aby z panelu dotykowego było możliwe sterowanie dodatkową sygnalizacją
niskotonową, czy mamy rozumieć przez to, iż Zamawiający wymaga sygnalizacji niskotonowej czy dopuści
dodatkową sygnalizację pneumatyczną, która jest dużo tańsza?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dodatkowej sygnalizacji niskotonowej.
Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuści standardową gwarancję na zabudowę medyczną i sprzęt min. 24
miesiące?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – wymagana gwarancja minimum 36 miesięcy.
Pytanie 16. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu Rozdziału I ustęp 9 pkt. d) SIWZ „wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),” oraz rozdział III ust. 4
pkt 4.1 ppkt b) tiret 3 i 6 (oznaczenie czasu trwania umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy
konsorcjum oraz dokonywania w niej zmian bez zgody Zamawiającego. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej
KIO/UZP 1372/08 „jest niedopuszczalne żądanie od Wykonawców umowy Konsorcjum określonej treści. Przepis
art. 23 ust. 4 ustawy Pzp daje Zamawiającemu jedynie podstawę do żądania umowy konsorcjum i ściśle
precyzuje, kiedy powyższe żądanie jest uprawnione.” Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż w świetle
obowiązujących przepisów Wykonawcy dysponują pełną swobodą tworzenia konsorcjów w wybranej przez
siebie formie prawnej, a Zamawiający nie może tej swobody w sposób nieuzasadniony ograniczać.
„Zamawiający, formułując warunki dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
nie może ograniczyć swobody tworzenia konsorcjum” (orzeczenie regionalnej komisji orzekającej z 16.06.2009 r.,
sygn. akt 0965-DB/75/09).
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Rozdziału I ustęp 9 pkt. d) SIWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający
zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie zapisów Rozdziału III ust. 4 pkt 4.1 ppkt b).
Pytanie 17. W związku z zapisem w Rozdziale X ust. 3 SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wpłaty
wadium w formie pieniądza tj. przelewem, należy potwierdzenie tego przelewu złożyć w miejscu wskazanym
w ww. ustępie w osobnej kopercie innej niż oferta przetargowa. W przypadku odpowiedzi negatywnej na niniejsze
pytanie prosimy o wskazanie sposobu przedstawienia dowodu wpłaty wadium w formie pieniądza, przelewu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dowód wpłaty wadium należy złożyć odrębnie (nie w kopercie z ofertą
przetargową).
Pytanie 18. Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy
Zamawiającego o zmianę zapisów w §6 ust. 4 projektu umowy na: „Zapłatę przez Zamawiającego uważa się za
dokonaną z dniem uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 19. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, z tym zastrzeżeniem, że cena netto oferty pozostanie bez zmian,
zmieni się cena brutto oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem XVIII §6 SIWZ, wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i ostateczny.
Stopień inflacji, zmiana kursu złotego, jak też wszelkie inne okoliczności, mogące spowodować wzrost

kosztów wykonania przedmiotu umowy, stanowią element ryzyka Wykonawcy, a w związku z powyższym nie
mogą stanowić podstawy żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.
Pytanie 20. Prosimy o zmianę słowa „opóźnienie” określonego w § 7 ust. 1 pkt a) i b) projektu umowy na słowo
„zwłoka”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 21. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej
wskazanej w §7 ustęp 1 pkt. c) projektu umowy do 20 %.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany zapisu SIWZ.
Pytanie 22. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej
wskazanej w §7 ustęp 1 pkt. d) projektu umowy do 10 %.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 23. Z uwagi na zachowanie równości stron umowy, prosimy o wprowadzenie zapisu odnośnie kary
umownej obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający w analogicznej wysokości jak w §7 ust. 1 pkt. c) projektu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.
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Pytanie 24. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §7 ust. 2 projektu umowy na: „Jeżeli kara nie pokrywa
poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 25. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §7 ustęp 3 projektu umowy i nadanie mu brzmienia:
„W przypadku nałożenia na Wykonawcę kary umownej Zamawiający wystawi notę obciążeniową z terminem
płatności 7 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 26. Prosimy Zamawiającego o zmianę tytułu §9 w następujący sposób: „§9. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy”. Pragniemy zauważyć, iż przedmiotem zamówienia nie są roboty, tylko dostawa ambulansu
wraz z wyposażeniem.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany zapisu SIWZ.
Pytanie 27. Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez użycie w §9 ust.2 określenia „protokół odbioru dokumentacji”
Zamawiający miał na myśli protokół odbioru końcowego potwierdzający należyte wykonanie zamówienia?
Prosimy o stosowna zmianę postanowienia umowy. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §11 ust. 2 zapisów o
następującym brzmieniu:
a) – c) (…)
d) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
e) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy;
g) 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;
h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego;
i) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;
j) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”
Odpowiedź: Zamawiający prostuje omyłkę pisarską – winno być „protokół odbioru końcowego”. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że katalog zmian postanowień umowy określony jest w §11 ust. 2 umowy i zapisy te pozostają
bez zmian.
Pytanie 28. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §12 ust. 2 wzoru umowy na: „(…) Ewentualne spory
powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla
siedziby Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 29. W związku z faktem, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu wraz z wyposażeniem,
prosimy o wykreślenie z projektu umowy z części dotyczącej Załączników do umowy punktu 3. Kopie
zaświadczeń wraz z odpisami uprawnień projektantów.
Odpowiedź: Zapis ma charakter omyłkowy – Zamawiający wykreślił zapis z SIWZ.
Pytanie 30. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku, jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują
stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych w art. 359 §
2(1) Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 31. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy.
Odpowiedź: powyższy zapis znajduje się w §12 ust. 3 Istotnych postanowień umowy.
Pytanie 32. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań
Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
Odpowiedź: Odpowiedzi na zapytana Wykonawców jak i aktualna treść SIWZ dostępne są na stornie internetowej
Zamawiającego www.szpitalwagrowiec.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec.
Pytanie 33. Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku
wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
Odpowiedź: Sprawozdania finansowe dostępne są na stornie internetowej Zamawiającego pod adresem
www.szpitalwagrowiec.pl/inne/inne.html.
Pytanie 34. Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczoodbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian. Powyższy zapis może być zawarty w protokole odbioru.
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Pytanie 35. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego
stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ, Zamawiający nie udziela w tym zakresie odpowiedzi w trybie
art. 38 PZP.
Pytanie 36. Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ, Zamawiający nie udziela w tym zakresie odpowiedzi w trybie
art. 38 PZP.
Pytanie 37. Zamawiający wymaga aby oferowany ambulans posiadał całopojazdową homologację typu WE
pojazdu skompletowanego zgodnie z dyrektywą ramową 2007/46/WE, pragniemy zapytać czy Zamawiający
wymaga załączenia jej do oferty łącznie z rysunkami będącymi jej nieodłączną częścią, rysunkami
odzwierciedlającymi oferowane rozwiązania, rysunkami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę badawczą?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga załączenia powyższej dokumentacji.
Pytanie 38. Producenci pojazdów bazowych np. Mercedes- Benz czy Volkswagen, wyposażają pojazdy
w dedykowany do aut „pod zabudowę” cyfrowy interface, służący producentom zabudów specjalistycznych
do połączenia instalacji elektrycznej wspomnianej zabudowy z instalacją pojazdu bazowego. Komunikacja
pomiędzy przywołanym modułem a pojazdem bazowym odbywa się magistralą cyfrową CAN. Rozwiązanie to jest
jednocześnie bardzo rozbudowanym zabezpieczeniem instalacji elektrycznej pojazdu bazowego przed
uszkodzeniami powstałymi w instalacji zabudowy medycznej.
Nowoczesna instalacja elektryczna ambulansu, podobnie jak pojazdu bazowego także oparta jest o cyfrowy
system sterowania, co oprócz szerokich możliwości dopasowania sterowania do potrzeb konkretnego klienta
(w zależności od zastosowanych odbiorników zabudowy), umożliwia znaczne ograniczenie wiązek elektrycznych,
zminimalizowanie przekrojów przewodów a tym samym obniżenie wagi oraz ceny.
Proponowany Państwu nowoczesny system sterowania w postaci dwóch wysokiej rozdzielczości paneli LCD
montowanych w przedziale medycznym oraz kabinie kierowcy pozwala między innymi na:
•
sterowanie sygnalizacją uprzywilejowania,
•
sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału oraz zewnętrznym (światła robocze, oświetlenie
uprzywilejowania),
•
sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym
z sieci 230V,
•
sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji,
•
sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów,
•
sterowanie dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową,
•
sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym,
•
sterowanie ogrzewaczem płynów infuzyjnych,
•
sygnalizacja niedomknięcia drzwi ambulansu,
•
ciągłe wyświetlanie daty i aktualnej godziny,
•
regulacja pracy wyświetlacza (jasność, kontrast),
•
przy drzwiach tylnych i przesuwnych panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach
i z tyłu ambulansu.
•
informuje o powstałej usterce w postaci jasnego/ czytelnego komunikatu określającego rodzaj i miejsce
usterki wraz ze zdjęciem
•
Informuje o zbliżającym się terminie przeglądu
•
funkcja turbo timmer, umożliwiającą obniżenie temperatury turbin poprzez podtrzymanie pracy silnika bez
kluczyka. Funkcja z zabezpieczeniem przed dostępem przez osoby niepowołane
Mając na uwadze powyższe pragniemy zapytać, czy Zamawiający wymaga opisanego systemu sterowania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, minimalne parametry określono w Rozdziale I pkt. 1.2. lit. l).
Pytanie 39. Z uwagi na postawiony przez Zamawiającego wymóg DMC do 3,5t. w świetle pozostałych
parametrów,
a przede wszystkim wymogu w postaci dwóch foteli w trzecim rzędzie na prawej ścianie w przedziale medycznym
informujemy, że wymogi SIWZ uniemożliwiają złożenie ważnej oferty ponieważ:
a) wymagana rezerwa masowa dla sprzętu medycznego wynosi 260 kg, zgodnie z PN EN 1789- dla ambulansu
typu C
b) wymagana rezerwa masowa dla 5 osób w tym pacjent wynosi 375 kg, zgodnie z PN EN 1789
W związku z powyższym waga ambulansu gotowego do jazdy ( z kierowcą), nie może przekroczyć 2856 kg, co
jest warunkiem niemożliwym do spełnienia.
Prosimy zatem o zmianę SIWZ i wprowadzenie wymogu w postaci 1 fotela na prawej ścianie, a tym samym
dopuszczenie ambulansu umożliwiającego transport 5 osób w tym 4 w pozycji siedzącej oraz 1 w pozycji
leżącej na noszach.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmianę w treści SIWZ.
Pytanie 40. Mając na uwadze pyt. nr 3, pragniemy zapytać czy w miejsce drugiego fotela na prawej ścianie,
Zamawiający wymaga zaoferowania uchylnego uchwytu na plecak ratunkowy, umożliwiającego korzystanie z
zawartości plecaka po jego otwarciu? Uchwyt jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale
medycznym odpowiada wymogom PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3 i jest przedmiotem całopojazdowego
badania zderzeniowego.
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu na plecak ratunkowy w zabudowie specjalnej na ścianie

działowej. Zamawiający dopuszcza jednak zmianę usytuowania uchwytu.
Pytanie 41. Zamawiający wymaga dostawy ambulansu zgodnego z normą PN EN 1789, która to norma bardzo
precyzyjnie odnosi się do przegrody pomiędzy ścianą działową a przedziałem medycznym. Jeśli w ścianie
działowej są zamontowane drzwi nie powinno być możliwości prowadzenia pojazdu z drzwiami w pozycji
otwartej. Te drzwi powinny być zabezpieczone przed otwarciem, gdy ambulans drogowy jest w ruchu.
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie ambulansu zgodnego z normą PN EN1789 z fotelem
u wezgłowia noszy z podłokietnikami, zagłówkiem, regulowanym kątem oparcia pleców, składanym do pionu
siedziskiem, możliwością obrotu o 90 stopni, zintegrowanym 3 punktowym pasem bezpieczeństwa, fotel
z możliwością jazdy tyłem do kierunku jazdy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
Pytanie 42. W związku z tym, że przedmiotem przetargu jest ambulans wraz ze sprzętem medycznym i w obu
przypadkach obowiązują różne stawki podatku VAT- 8 % i 23% prosimy o dodanie do wzoru umowy w § 6 pkt 1
pozycji zawierającej 8% podatek VAT.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmianę w treści SIWZ.
Pytanie 43. W związku z tym, że we wzorze umowy w § 7 pkt 1 ppkt c) oraz § 7 pkt 1 ppkt d) Zamawiający
wprowadził karę 50% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy oraz karę 20% za niewykonanie (czym
może być również odstąpienie), prosimy o:
a) zmianę § 7 pkt 1 ppkt c) i zmniejszenie wysokości kary do 10%.
b)zmianę § 7 pkt 1 ppkt d) i zmniejszenie wysokości kary do 10%.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmianę w treści SIWZ, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21. W pozostałym
zakresie bez zmian.
Pytanie 44. Prosimy o uszczegółowienie, czy Zamawiający wymaga od wykonawcy niezależnego potwierdzenia
każdego z wymogów, zawartych w SIWZ, a w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków złożona oferta
zostanie przez Zamawiającego odrzucona?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wykonawca potwierdził w ofercie spełnianie każdego z wymogów SIWZ.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 PZP.
Pytanie 45. Czy Zamawiający wymaga aby w jednej szuflad szafy na ścianie działowej wykonawca zainstalował
termobox do podgrzewania płynów infuzyjnych o min. pojemności 15l?
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis w SIWZ. Termobox do podgrzewania płynów infuzyjnych jest wymagany.

Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że w treści SIWZ w Rozdziale X omyłkowo wskazano błędny
numer konta bankowego do wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na konto bankowe
PKO BP S.A. o/Wągrowiec nr 70 1020 3903 000 1002 0011 8117.

Data aktualizacji: 09.09.2015

Znak sprawy: ZOZ/ZP/PN/DOS/07/8/15

Art. 38 Ustawa PZP

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 208388 z dnia 13.08.2015
Odpowiedzi na wniesione zapytania z dnia 09.09.2015 r.

Pytanie 1. Mając na uwadze dotychczasowe postępowania przetargowe, w których przedmiotem zamówienia są
ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem, prosimy o obniżenie kar umownych zawartych w §7 pkt 1 ppkt c i d
wzoru umowy, do standardowej wysokości, tj. 10%. Zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kar jest
całkowicie nietypowa i odbiega od powszechnie obowiązującego zwyczaju.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie §7 pkt 1 lit. c) i d) i obniża kary umowne do wysokości
10% wynagrodzenia brutto.
Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści ambulans z panelem informacyjnym o wymiarach 800x600 z funkcją tablicy
suchościeralnej na ścianie prawej?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza montażu panelu na ścianie prawej.
Pytanie 3. Czy zamawiający dop uści ambulans z panelem informacyjnym z funkcją tablicy suchościeralnej
podzielonym na dwie części o łącznej powierzchni 800x600 w łatwo dostępnym miejscu w ambulansie (ściana prawa
i działowa lub ściana lewa i działowa)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza montażu panelu podzielonego według powyższego opisu.
Pytanie 4. Jak Zamawiający życzy sobie oznaczyć trzy główne szuflady w szafce na ścianie działowej?
Odpowiedź: Szuflada 1 opisana: „Udrażnianie”, szuflada 2 opisana: „Oddychanie”, szuflada 3 opisana: „Krążenie”.
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Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści fotele w przedziale medycznym klasy M1 z zintegrowanym zagłówkiem?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ wymagany jest fotel z regulowanym zagłówkiem.
Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści szafkę z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji
leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem do montażu ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, bez szuflad,
lub poda wymiary szuflad lub sprzęt medyczny jaki mają pomieścić?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – wymagana szafka z szufladami. Zamawiający nie wskazuje szczegółowych wymagań
co do wymiarów szuflad.

Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
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