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Opolskie Centrum Rehabilitacji 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
Pismo: PZP-225/02/2016   Korfantów dnia: 08.02.2016 r. 

 
 
 
 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Dostawa ambulansu transportowego" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
Pytania do Umowy  
1. §2 punkt 2: 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans przystosowany do przewozu 4 osób wraz z 
kierowca oraz jednej osoby na noszach? 
Odpowied ź: TAK 
 
2. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze transportowe monoblokowe 
wyposażone w 4 kółka jezdne o średnicy 200mm w tym 2 skrętne i 2 z hamulcami, z regulacją oparcia 
pleców do 75˚, z możliwością ustawienia pozycji Trendelenburga, ze stałą ramą pod głową pacjenta o 
wadze 40 kg i maksymalnym obciążeniu 250 kg? 
Odpowied ź: TAK 
 
3. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wykonanie dostawy w terminie do 04.05.2016r. ? 
Wyjaśniamy, że w/w termin wynika z braku dostępności samochodów  bazowych (m. in. brak aut z 
rocznika 2015 ) oraz wyposażenia  medycznego. 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 
4. Czy Zamawiający  dopuści ambulans posiadający homologację na pojazd skompletowany lub inne 
dokumenty umożliwiające jego rejestrację i użytkowanie na terenie Polski i UE, jako pojazd specjalny 
sanitarny, które będą dostarczone przy dostawie, a w ofercie  wykonawca złoży stosowne 
oświadczenie?  
Odpowied ź: TAK 
 
5. Czy nie doszło do omyłki w pkt III . 1. siwz gdzie wskazana jest dostawa na podstawie umowy 
leasingu ? 
Odpowied ź: Tak, doszło do omyłki, ambulans zakupiony zostanie za gotówkę. 
 
6. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania system transportowy posiadający deklarację 
zgodności i certyfikat zgodności jedynie z normą PN EN 1865 ? 
Wyjaśniamy, że norma PN EN 1865 dotyczy wymagań dotyczących noszy i innego sprzętu 
medycznego stosowanego w ambulansie, natomiast norma PN EN 1789 dotyczy wymagań 
dotyczących ambulansów drogowych stosowanych do transportu pacjentów. 
Odpowied ź: NIE 
 
7. Czy Zamawiający dopuści silnik o mocy 114,24 KM, którą producent oznacza jako 115 dCi ? 
Odpowied ź: TAK 
 
8. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie  elektronicznego Układu 
Wspomagania Nagłego Hamowania  EBV zamiast układu EBD ? 
Odpowied ź: TAK 
 
9. Jak należy  rozumieć  zapis " szyby do intensywności opadów" ? 
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Odpowied ź: Zamawiający usuwa ten zapis. 
 
10. Bardzo często w przewozie pacjenta jest on transportowany z łóżek szpitalnych o różnych 
wysokościach. 
Znakomitym ułatwieniem jest posiadanie przez nosze możliwości ustawienia minimum trzech 
wysokości, stąd chcemy zapytać, czy Zamawiający oczekuje takiej funkcjonalności noszy ? 
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
11. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w Rozdziale III pkt. 1 
SIWZ, w którym Zamawiający wskazał, że przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu na 
podstawie umowy leasingu operacyjnego. Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotem umowy jest 
leasing operacyjny ambulansu (zgodnie z pkt. 1 SIWZ), czy sprzedaż gotówkowa ambulansu (zgodnie 
z pkt. 3 Rozdziału III SIWZ)?  
Odpowied ź: Tak, doszło do omyłki, ambulans zakupiony zostanie za gotówkę. 
 
12. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie 
wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 1 wzoru umowy ze 100% na 5%. Pragniemy zauważyć, 
że kara wskazana w §5 ust. 1 wzoru umowy jest nazbyt wygórowana i pozostawienie zapisu bez 
zmian spowoduje ryzyko, że Zamawiający nie otrzyma żadnej oferty, ponieważ z uwagi chociażby na 
wymagany krótki termin realizacji do dnia 29 marca 2016r. Wykonawca składając ofertę będzie się 
narażał na to, że przy nawet jednodniowym opóźnieniu w dostawie zostanie nałożona kara o wartości 
równej wartości oferty. 
Odpowied ź: Zamawiający utraci dofinansowanie jeżeli nie wydatkuje środków do 30 marca 2016 r. 
 
 
13. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie 
wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 2 wzoru umowy z 1% na 0,5%. 
Odpowied ź: TAK 
 
 
14. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §5 ust. 3 wzoru umowy na: „W sytuacji obciążenia 
Wykonawcy karą umowną Zamawiający wystawi  Wykonawcy notę z terminem płatności 14 dni od 
daty jej otrzymania”. 
Odpowied ź: TAK 
 
 
15. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §5 ust. 6 wzoru umowy na: „Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych”. 
Odpowied ź: NIE 
 
 
16. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §2 ust. 1 wzoru umowy na: „(…) Dostawca 
oświadcza, że został poinformowany, iż po wskazanej dacie dostawy i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu 7 dni na dostarczenie przedmiotu zamówienia, w przypadku uchybienia dodatkowemu 
terminowi na dostawę, wykonanie przez Dostawcę świadczenia (przedmiotu zamówienia) utraci dla 
Zamawiającego w całości znaczenie”. 
Odpowied ź: NIE 
 
 
17. Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienia” określonego w §5 ust. 2 wzoru umowy 
słowem „zwłoki”. 
Odpowied ź: NIE 
 
18. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian 
umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §8 wzoru umowy ustępu 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; 
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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.” 
Odpowied ź: Zamawiający dodaje w załączniku nr 6 do SIWZ - projekt umowy, ust. 6 w §8 o treści:” 
„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 

a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; 
b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
c) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
d) 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; 

e) 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; 

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego; 

g) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, 
przejęć, itp.; 

h) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.” 
 
19. Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek w Placówce Zamawiającego. 
Odpowied ź: 172 łóżka 
 
20. Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku 
wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący. 
Odpowied ź: Zamawiający zamieszcza na stronie bip 
 
21. Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego 
stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu) 
Odpowied ź: 99% 
 
22. Czy zamawiający dopuści silnik o mocy 102 KM i tym samym zdecydowanie tańsze rozwiązanie? 
Odpowied ź: NIE 
 
 
23. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze transportowe monoblokowe 
wyposażone w 4 kółka jezdne o średnicy 200mm w tym 2 skrętne i 2 z hamulcami, z regulacją oparcia 
pleców do 75˚, z możliwością ustawienia pozycji Trendelenburga, ze stałą ramą pod głową pacjenta o 
wadze 40 kg i maksymalnym obciążeniu 250 kg? 
Odpowied ź: TAK 
 
24. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne monoblokowe 
renomowanego włoskiego producenta o następujących parametrach: 
• Nosze reanimacyjne monoblokowe, przystosowane do reanimacji umożliwiające zastosowanie 
pozycji przeciwwstrząsowej 
• Płynna regulacja podnoszenia tułowia do kąta 80˚ 
• Pasy zabezpieczające 
• Ergonomiczne opuszczane oparcia boczne składane na boki 
• Wyposażone w 4 kółka jezdne o średnicy 200 mm, umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet 
na nierównych nawierzchniach, hamulce na 2 kółkach jezdnych 
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• Obciążenie dopuszczalne 220 kg 
• Waga noszy 44 kg 
• Funkcja automatycznego rozkładania podwozia transportera przy wyjeździe z ambulansu 
• Niezależny system składnia goleni przednich i tylnych podczas wjazdu i wyjazdu z karetki 
• Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu – zgodne z normą PN-EN 1789 
• Zapewniające automatyczne zapięcie zestawu po jego wprowadzeniu do ambulansu 
• Wyposażone w łatwo zmywalny materac 
• Deklaracja zgodności CE, zgodność z normą PN EN  

 
Odpowied ź: TAK 
 
 
 
            Zamawiający 

Wojciech Machelski 


