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      Słupsk dnia 01 września 2014 r.  

 

SE- 407/6/14 

          

         

 

      

                                               WYJAŚNIENIE nr 1 

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- 407/6/14) 

 

 

 W dniach 29 sierpnia 2014 r. i 01 września 2014 r. wpłynęły do Zamawiającego 

zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego. 

 

 

Pytanie 1  

1. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem Zamówienia jest dostawa dwóch ambulansów typu „C” a 

Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga 

przedstawienia dowodów na wykonanie dostaw co najmniej 5 ambulansów typu „C” w 

rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789 o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł 

brutto a warunki stawiane wykonawcom powinny być proporcjonalne do przedmiotu 

Zamówienia, prosimy Zamawiającego o informację, czy uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca przedłoży dowody należycie wykonanych dostaw 3 ambulansów typu „C” w 

rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789 o łącznej wartości 1 000 000 zł. 

Pozytywna odpowiedź Zamawiającego znacząco wpłynie na wzrost konkurencyjności 

postępowania.  

Odpowiedź 

Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

2. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 4 i nadanie mu brzmienia: 

„Zapłata za dostawę nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury po 

uprzednim odbiorze ambulansu przez zamawiającego, przy czym dzień obciążenia konta 

bankowego zamawiającego, liczony będzie jako dzień zrealizowania zapłaty” 

Ponieważ Wykonawcy wystawiają faktury na podstawie podpisanych protokołów odbioru, 

dostarczenie Zamawiającemu faktury przy dostawie ambulansu nie jest możliwe.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
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3. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 5 ustęp 3 i nadanie mu brzmienia:                           

„Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół stanowiący podstawę do wystawienia 

faktury VAT, który po podpisaniu przez strony zostanie przekazany Zamawiającemu”. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

4. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z § 5 ustęp 4 punkt 5) „fakturę”. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

5. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów 

§ 10 ust. 1 i nadanie im brzmienia: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 5% 

wartości brutto przedmiotu dostawy 

b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto 

przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki, jednakże łącznie nie więcej niż 5% tej 

wartości 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie udzielonej 

gwarancji w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu dostawy za każdy dzień 

zwłoki liczonej od ustalonej daty na usunięcie wad, jednakże łącznie nie więcej niż 5% 

tej wartości. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

6. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §11 i nadanie mu brzmienia: „wykonawca może 

dochodzić zapłaty odsetek ustawowych, w razie opóźnienia w zapłaceniu należności w terminie 

przez zamawiającego”.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

7. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 15 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:                   

„W sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy, właściwym dla rozstrzygnięcia 

sporu jest sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

8. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania 

przez Strony protokółu odbioru, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie 

uszkodzenia przedmiotu zamówienia”. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
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9. Prosimy o potwierdzenie, że koszty obsługi pogwarancyjnej oraz dostaw części zamiennych 

i materiałów zużywalnych wskazanych w § 9 ust. 6 będzie pokrywał Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

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

dużo wyższej nośności niż wymagana – ponad 450 kg, posiadającej również funkcję pływającą, 

która pozwala na wykorzystanie w ratownictwie wodnym o wyporności 112 kg unoszenia 

poszkodowanego w wodzie, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 


