Ostrów Wielkopolski dn., 27.04.2016
Otrzymują:
- wykonawcy
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
Znak sprawy FDZP.226.11.2016
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. ambulansów typu C.
W związku z otrzymaniem pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w
postępowaniu, Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Limanowskiego 20/22 udziela następujących wyjaśnień:
Krzesełko kardiologiczne.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko kadriologiczne wyposażone w
siedzisko i oparcie wykonane z materiału typu ABS na stałe zamocowane do ramy , dzięki czemu
obciążenie dopuszczalne wynosi 200kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Ssak akumulatorowo sieciowy
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak spełniający określenie parametry z
stopniowo regulowaną siłą ssania?
Odpowiedź: Dopuszcza również pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.
1. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ i załączników do SIWZ w
wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający, dodatkowo zamieszcza na stronie intranetowej załącznik nr 2 do siwz w
formie edytowalnej.
2. W związku z faktem, iż w płatności ratalnej jest wystawiana jedna faktura za całość umowy, prosimy
Zamawiającego o zmianę zapisów w §3 ust. 5 wzoru umowy na: "Podpisanie przez strony umowy
protokołu przekazania warunkuje wystawienie przez Dostawcę faktury".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty
wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na 12 równych rat.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.
4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pozostałe raty, o których mowa w ostatnim zdaniu ust. 2
§4 wzoru umowy będą płatne do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca poczynając od miesiąca
następującego po miesiącu płatności pierwszej raty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.
5. Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy
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Zamawiającego o zmianę zapisów w §4 ust. 3 wzoru umowy nadając mu brzmienie: „Terminem
spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze
VAT”.
Odpowiedź: Brak zgody.
6. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w § 7 ust. 2 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: Tak
7. Zgodnie z zasadą równości stron umowy, prosimy o wprowadzenie zapisu odnośnie kary umownej
obciążającej Zamawiającego na rzecz Dostawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §7 ust. 1 drugi odnosnik wzoru umowy.
Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z SIWZ
8. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku
nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody,
proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: „Strony ustalają, , że opóźnienie w
zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po
stronie Dostawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz
żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” . Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30
dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
9. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na
przedmiocie zamówienia?
Odpowiedź: Nie
10. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na
wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Nie
11. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez
wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?
Odpowiedź: Nie
12. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami
Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie
13. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel
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In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.
Odpowiedź: Nie
14. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia
obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?
Odpowiedź: Nie
15. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża
zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu
zamówienia?
Odpowiedź: Nie
16. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.
Odpowiedź: Nie
17. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez
Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie
uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź: Tak
18. W związku z zapisem w Części XV wiersz 7 tabeli OPZ – załącznik nr 2, prosimy Zamawiającego o
potwierdzenie, że pozostałe przeglądy okresowe i naprawcze w okresie gwarancji Zamawiający będzie
wykonywał na własny koszt.
Odpowiedź: Tak
19. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy
jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §8 wzoru umowy ustępu 4 o następującym brzmieniu:
„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e) 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;
f) 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;
g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego;
h) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;
i) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
20. Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresu gwarancji na zabudowę i sprzęt medyczny do 24 m-cy
tj. standardowego okresu gwarancji jaki oferują producenci zabudowy medycznej oraz sprzętu
medycznego. Pragniemy zauważyć, że zmieniając okres gwarancji na 24 m-ce Zamawiający będzie miał
możliwość otrzymania atrakcyjnych cenowo ofert. Natomiast pozostawienie zapisów w pierwotnym
brzmieniu spowoduje, że Zamawiający otrzyma od Wykonawców znacznie droższe oferty, gdyż każdy
dodatkowy rok ponad 24 m-ce jest płatny i spowoduje podniesienie ceny oferty.
Odpowiedź: Zgoda na 24 m-ce
21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarancja zabudowy i sprzętu medycznego, w przypadku
poważniejszych awarii (uszkodzeń) wymagających naprawy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, była
realizowana w serwisie producenta/dystrybutora danego sprzętu lub zabudowy?
Odpowiedź: Tak
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagany dokument "zaświadczenie o zwolnieniu z o opłaty
akcyzowej oferowanych ambulansów" przedstawiony był Zamawiającemu dopiero w momencie
dostawy przedmiotu zamówienia, a nie wraz z ofertą? Pragniemy wyjaśnić, iż nie jest możliwym
dołączenie niniejszego dokumentu do oferty przetargowej.
Wyjaśnienie:
Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015r o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw "właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie
stwierdzające zwolnienie z akcyzy".
Pragniemy poinformować iż nie możemy do urzędu celnego występować o zwolnienie z akcyzy
ambulansów przed podpisaniem umowy dostawy i przed ich wyprodukowaniem wg. wymagań
Zamawiającego. Urząd celny ma prawo zażyczyć sobie oględziny ambulansów przed wydaniem
dokumentu, poprosić o dokumenty potwierdzające że ambulanse wykonane są zgodnie z normą PN-EN
1789+A1 itd.
Odpowiedź: Zgoda.
Na podstawie art 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych / Dz. U. 2010
r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z póź zm./, Zamawiający zmienia treść SIWZ i w pkt X.2 SIWZ
wykreśla dokument „Zaświadczenie o zwolnieniu z opłaty akcyzowej oferowanych ambulansów” z
wykazu dokumentów, które należy dołączyć do oferty.
Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania drzwi boczne prawe i lewe bez elektrycznego systemu
domykania, jeżeli posiadają one elementy prowadzące typu: rolki, prowadnice itd. nowej generacji
ułatwiające bezpieczne i bez problemowe zamykanie, a producent nie przewiduje konieczności
elektrycznego wspomagania ich domykania ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający oczekuje, aby ambulans posiadał fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 100
litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu ?
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Wyjaśniamy, że takie udogodnienie posiada obecnie wiele samochodów m. in. Opel, Mercedes, Renault,
Nissan, VW Crafter i inne. Taka funkcjonalność zmniejsza liczbę tankowań, co ułatwia znakomicie
nadzór na tankowanym paliwem oraz zwiększa mobilność karetki likwidując zbędne wizyty na stacji
paliw.
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i
NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę
Notyfikującą , który posiada silnik spełniający normę Euro 5b+ , o pojemności 2299 cm ³ zapewniający
osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max
momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm ?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4.
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i
NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę
Notyfikującą z manualną skrzynią biegów , napędem na koła osi przedniej ?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5.
Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie
drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z
funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „
przednie światła przeciwmgielne ” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego
rozwiązania tj. reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł
przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego, co jest obecnie standardem u
wszystkich producentów samochodów ?
Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola widzenia
kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa ambulansu.
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6.
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i
NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę
Notyfikującą, o parametrach :
- którego przedział medyczny ma długość 3,10 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to
wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C
- z drzwiami lewymi przesuwnymi z otwieraną szybą
- gdzie 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 rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska
podłoga) niż drążki stabilizacyjne osi tylnej,
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- bez czujnika ciśnienia w oponach
- bez funkcji pulsowania świateł Stop
- bez elektronicznej regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju
- posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej
z wymogami normy PN EN 1789 pkt. 4.5.2.3 i wymogiem NFZ wynoszącej 165 cm, na
potwierdzenie czego ambulans posiada Certyfikat Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego
zgodność z przytoczoną normą ?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7
Czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10.05.2010r. (Dz. U. nr 96, poz. 559 ) w sprawie
innych niż cena kryteriów oceny ofert zamawiający oczekuje zaoferowania ambulansu wyposażonego
w ekonomiczny silnik charakteryzujący się maksymalnym zużyciem energii wynoszącym nie więcej
niż 2,7 MJ/km wg. zapisów Świadectwa homologacji pojazdu kompletnego ?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8.
Czy Zamawiający wymaga ,aby radioodtwarzacz miał sterowanie pod kołem kierownicy, co
zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia ambulansu przez kierowcę ?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.
Zmiana terminu składania ofert.
Na podstawie art 12a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych / Dz. U. 2010 r. Nr
113, poz. 759 – tekst jednolity z póź zm./, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, wobec czego
oferty należy złożyć do dnia 09.05.2016 r., do godziny 12:00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 09.05.2016 r., o godzinie 12:30
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.
Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ – Dariusz Bierła
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