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WYJAŚNIENIE 

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w 

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. ambulansów drogowych typu C  

wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną  

( sprawa nr  SE- 407/5/15) 

 

 

 W dniach 01 i 02 czerwca 2015 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dot. 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego. 

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę ortopedyczną o szerokości 41 cm, 

spełniającą pozostałe parametry SIWZ? (Dotyczy deski ortopedycznej dla dorosłych) 

Odpowiedź: 

TAK 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę ortopedyczną o wadze 10kg, 

spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? (Dotyczy deski ortopedycznej dla dorosłych) 

Odpowiedź: 

TAK 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pulsoksymetr i kapnometr jako osobne 

urządzenia? 

Pulsoksymetr jest kompatybilny z opisanym w SIWZ modułem pulsoksymetrii w 

defibrylatorze, dzięki czemu istnieje możliwość użytkowania tych samych czujników w obu 

urządzeniach i charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 zakres pomiarowy w zakresie: 

1) SpO2  1 - 100% 

2) Częstotliwość pulsu:  25 - 240 min 

3) Perfuzja 0,02% - 20%  

 dokładność – saturacja : 
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SpO2: 70 - 100% (Brak ruchu: dorośli i dzieci +/- 2 cyfry; noworodki +/- 3 

cyfry. Ruch: dorośli i dzieci +/- 3 cyfry; noworodki +/- 3 cyfry. Niska perfuzja: 

dorośli, dzieci +/- 2 cyfry; noworodki  +/- 3 cyfry) 

 dokładność – puls: 

Puls 25 – 240 min (Brak ruchu: dorośli, dzieci, noworodki +/- 3 cyfry. Ruch: 

dorośli , dzieci, noworodki +/- 5 cyfry. Niska perfuzja: dorośli, dzieci, 

noworodki  +/- 3 cyfry 

 długość pracy ponad 30 godzin ciągłej pracy, zasilanie bateryjne 

 waga – ok. 0,4 kg 

 trendy: do 72 godzin monitorowania trendów przy dwu sekundowej rozdzielczości 

 alarmy dźwiękowe i optyczne dla wysokiej i niskiej saturacji i pulsu 

 alarmy stanu czujnika, awarii systemu i niskiego  poziomu naładowania baterii 

 wyświetlacz typu LED 

 wyświetlanie danych: %SpO2, puls, wskaźnik perfuzji, status alarmu, wyciszenie 

alarmu, wskaźnik baterii 

 temperatura pracy 0 - 50˚ 

Proponowany kapnometr jest najbardziej popularnym niezależnie pracującym urządzeniem w 

polskich ambulansach i charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 pomiar ETCO2 w strumieniu głównym 

 możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu 

pacjenta 

 waga ok. 60g z bateriami 

 pomiar stężenia CO2 w mmHg 

 zakres pomiaru CO2 : 0-99 mmHg  

 dokładność pomiaru CO2: +/- 2mmHg 

 pomiar częstotliwości oddechu w zakresie 3-150 oddechów dokładność : +/- 1 

oddech/min 

 wizualne i akustyczne alarmy przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu 

ETCO2 

  wizualny i akustyczny alarm braku oddechu 

  wskaźnik  rozładowania baterii 

  wyświetlacz numeryczny LED dla ETCO2     i częstotliwości oddechów 

 zasilanie bateryjne bateriami ogólnie dostępnymi w handlu  

 możliwość wyposażenia w złączki dla niemowląt 

 temperatura pracy od -5 °C 

Odpowiedź: 

NIE. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu Rozdziału V pkt. B ust. 8 SIWZ oraz §8 ust. 6 wzoru 

umowy i skrócenie okresu zagwarantowania dostępności do części zamiennych i materiałów 

zużywalnych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej 

ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie ma obowiązku, nałożonego 

prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w 
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wyniku np. zastosowania nowszych technologii, zdrożenia nowego produktu, nie będzie 

kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty 

magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt 

wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na 

zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty. 

Odpowiedź: 

NIE. Zamawiający wymaga dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych przez 

okres 10 lat. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi 

okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej, w przypadku poważniejszych awarii 

(uszkodzeń) wymagających naprawy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, był wykonywany 

w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta zabudowy? 

Odpowiedź: 

Serwis zabudowy ma odbywać się w siedzibie Zamawiającego; serwis pojazdu bazowego w 

najbliższej dla Zamawiającego ASO marki zaoferowanego ambulansu. 

 

Pytanie 6: 

Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze 

prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §4 wzoru umowy na: „(…) przy czym dzień 

uznania rachunku bankowego Wykonawcy, liczony będzie jako dzień zrealizowania zapłaty”. 

Odpowiedź: 

NIE - zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7: 

Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów § 8 ust. 1 wzoru umowy oraz Załącznika nr 1 

„opis przedmiotu zamówienia” pkt XIV „Gwarancja” ppkt 1. We wzorze umowy Zamawiający 

każe wskazać wartość limitu kilometrów, na który obowiązuje gwarancja mechaniczna pojazdu 

a w zał. Nr 1 natomiast, Zamawiający wprost wskazuje, że gwarancja mechaniczna ma 

obowiązywać min. 24 miesiące bez limitu kilometrów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga gwarancji mechanicznej na 24 miesiące bez limitu kilometrów i dokona 

odpowiedniej poprawki w umowie. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §10 ust. 1 pkt. 

a) wzoru umowy z 10% na 5% wartości brutto przedmiotu dostawy. 

Odpowiedź: 

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odsetki za nieterminowe płatności w 

wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, nie 

więcej niż odsetki maksymalne?  
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Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10: 

Prosimy Zamawiającego zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” w § 10 ust. 2 wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przystaje na tę sugestię i dokona odpowiednich poprawek w umowie. 

 

Pytanie 11: 

Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru 

umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §10 ust. 1 pkt. 

a). 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §15 wzoru umowy na: „W sprawach spornych, 

związanych z wykonaniem umowy, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla 

siedziby Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 13: 

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian 

umowy, jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §17 wzoru umowy ustępu 2 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; 
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h) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku 

przekształceń, przejęć, itp.; 

i) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie 14: 

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku 

wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. 

 

Pytanie 15: 

Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach 

Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. 

 

Pytanie 16: 

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez 

Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Korzystającym spoczywa odpowiedzialność za 

wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. 

 

Pytanie 17 

Mając na uwadze równość Stron umowy prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy 

możliwości naliczenia kary 10% wartości brutto przedmiotu dostawy na Zamawiającego przez 

Wykonawcę, za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 18: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy 

na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór 

umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że tak będzie. 

 


