Kraków, 20 kwietnia 2017r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-3/17
Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa ambulansu transportowego"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015
roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Pytania I
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem na „Dostawę ambulansu transportowego”
proszę o odpowiedź na pytana:
Czy Zamawiający dopuści ofertę na pojazd z nowoczesnym, niezwykle oszczędnym, spełniającym
normę emisji spalin Euro 6 silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1598ccm o mocy i maksymalnym
momencie obrotowym wyższych niż wymagane w SIWZ? Pragnę wyjaśnić, że większość obecnie
produkowanych silników dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i
konstrukcyjnych osiąga parametry mocy i momentu obrotowego takie jak silniki starszej generacji o
większej pojemności przy jednoczesnym spełnianiu bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących
czystości spalin.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymogu pojemności silnika min.1900 cm³.
Wymogi dotyczące mocy i momentu obrotowego zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytania II
Chcąc zaoferować Państwo niezawodny i ekonomiczny ambulans transportowy na bazie Renault
Trafic, zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z silnikiem o mocy 120KM i pojemności
1598 cm3?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z silnikiem o mocy 120KM.
Jednakże Zamawiający nie dopuści do zaoferowania ambulans o pojemności 1598 cm3
2. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans miał silnik spełniający aktualną normę
emisji spalin tj. Euro 6?
Odpowiedź: Tak
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez systemu MSR, jednak z dodatkowym
systemem Extended Grip orz Hill Start Assist?
Odpowiedź: Tak
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze monoblokowe z funkcją czterech kół
skrętnych oraz możliwością zablokowania goleni noszy w pozycji złożonej?
Odpowiedź: Tak
Alternatywnie, prosimy o dopuszczenie zdecydowanie tańszego ambulansu transportowego na bazie
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Renault Kangoo, który jest często kupowanym pojazdem do celów transportowych. Pragniemy
nadmienić, że ambulans Renault Kangoo możemy dostarczyć w ciągu 10 dni roboczych. W celu
dopuszczenia Renault Kangoo zadajemy poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści ambulans z nominalnym przebiegiem do 500 km, rok produkcji
pojazdu bazowego 2016, zabudowy 2017?
Odpowiedź: Nie
2. Czy Zamawiający dopuści ambulans bez homologacji na pojazd skompletowany, lecz z
kompletem dokumentów umożliwiającym jego zarejestrowanie jako pojazd specjalny
sanitarny?
Odpowiedź: Nie
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez systemu MSR, jednak z dodatkowym
systemem Extended Grip orz Hill Start Assist?
Odpowiedź: Tak
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze monoblokowe z funkcją czterech kół
skrętnych oraz możliwością zablokowania goleni noszy w pozycji złożonej?
Odpowiedź: Tak
5. Czy Zamawiający dopuści ambulans z przedziałem medycznym z niezależnym ogrzewaniem
wodnym oraz bez klimatyzacji?
Odpowiedź: Nie
6. Czy Zamawiający dopuści ambulans z silnikiem o mocy 108 KM i pojemności 1461 cm3?
Odpowiedź: Nie
7. Czy Zamawiający dopuści ambulans z przedziałem medycznym o długości 200 cm i szerokości
140 cm?
Odpowiedź: Nie
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesełko kardiologiczne marki Ferno o
następujących parametrach:
• wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących
Odpowiedź: Tak
• Wyposażone w 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w
hamulce z blokadą położenia
Odpowiedź: Tak
• Koła tylne o średnicy 125 mm, koła przednie o średnicy 75 mm
Odpowiedź: Tak
• Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na 2
poziomach
Odpowiedź: Tak
• Wyposażone w 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia
Odpowiedź: Tak
• Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu
Odpowiedź: Tak
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• Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego,
odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie
szybko demontowalne
Odpowiedź: Tak
• Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie
Odpowiedź: Tak
• waga 10 kg
Odpowiedź: Tak
• dopuszczalne obciążenie 159 kg
Odpowiedź: Nie
• Gwarancja na sprzęt medyczny 24 m-ce
Odpowiedź: Tak
Pytania III
1. W związku z faktem, iż producenci samochodów bazowych oraz zabudowy medycznej nie
przewidują przedłużenia okresu gwarancji o czas niesprawności przedmiotu umowy, prosimy
Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy z §6 zapisu: „Termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady ambulansu, powłok lakierniczych, silnik i
podzespoły mechaniczne, perforacji nadwozia, zabudowy medycznej, wyposażenia
medycznego objętego gwarancją Szpital nie mógł z ambulansu korzystać”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian.
2. Prosimy Zamawiającego o zmianę w §6 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu treści: „W
przypadku braku możliwości usunięcia wady ambulansu lub trzykrotnej naprawy tej samej
części Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanej części ambulansu na nową,
wolną od wad w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w
niniejszym paragrafie. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim
jeżeli Wykoanwca dostarczył Szpitalowi w miejsce wadliwej części, nową wolną od wad,
termin gwarancji biegnie zgodnie z następującymi ustaleniami. W przypadku wymiany części
lub zespołu na nową (nowy) gwarancja biegnie od nowa przez okres 6 miesięcy lub jeśli
pozostały okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia jest dłuższy niż 6 miesięcy to
gwarancja na dany podzespół lub element upływa z końcem upływu gwarancji na przedmiot
zamówienia.” Usługi gwarancyjne de facto nie są bezpłatne a ich koszt przez każdego z
Wykonawców jest uwzględniany w cenie oferty. Obecna treść wymogu w praktyce oznacza
gwarancję dożywotnią oraz scedowanie całości obciążenia na Wykonawcę. Taka praktyka
stanowi naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę stron.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian.
3. Prosimy Zamawiająćego o potwierdzenie, iż płatność wskazana w §8 ust. 2 wzoru umowy
dokonana będzie po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po zrealizowaniu
zamówienia, którego potwierdzeniem będzie bezusterkowy protokół zdawczo odbiorczy
podpisany przez pełnomocników obu stron, tj. Zamawiającego oraz Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w
terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu
zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na konto
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bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Prosimy o zmianę §9 ust. 6 projektu umowy poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki
sposób aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania
Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu na realizację obowiązków
stanowiących podstawę odstąpienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w par. 9 nie ma mowy o odstąpieniu od umowy.
5. Z uwagi na na miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary określonej w §6 ust.
6 wzoru umowy do 10%.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do wysokości 15%.
6. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi
oddawcze prosimy o zmianę zapisu §8 ustęp 3 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty
Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie kary określonej w §10 ust. 2
oraz 3 wzoru umowy do 5%.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar do wysokości 8%.
8. Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie kary określonej w §10 ust. 4
wzoru umowy do 0,3%.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Prosimy o zmianę kary umownej zawartej w §10 ust. 4 i naliczanie jej za każdy dzień „zwłoki” a
nie „opóźnienia”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Mając na względzie równość stron umowy prosimy o zmianę treści §10 ust. 6 i nadaniemu
brzmienia: „W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, iż szkolenie wskazane w pkt. 67. Tabeli „Opis
wymaganych parametrów technicznych” (stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ) nie ma
wpływu na protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §7 wzoru umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkolenie ma wpływ na protokolarny odbiór
przedmiotu zamówienia bowiem jest jednym z elementów realizacji przedmiotu umowy.
12. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony
protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie
uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami Zamawiający modyfikuje treści par. 6 i nadaje mu
następujące brzmienie:
„Strony ustalają następujące warunki gwarancji:
1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne ambulansu,
w tym: powłok lakierniczych, silnik i podzespoły mechaniczne, perforacji nadwozia, zabudowy
medycznej i wyposażenia medycznego wraz z koniecznym transportem i wymianą części.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym ambulansie, powłokach
lakierniczych, silniku i podzespołach mechanicznych, perforacji nadwozia, zabudowie medycznej,
wyposażeniu medycznym w okresie gwarancji, Szpital zobowiązuje się wysłać Wykonawcy
zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady.
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3. W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Szpital może według własnego uznania:
a) żądać usunięcia wad w terminie, wyznaczając odpowiedni termin, lub
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub
technicznej, lub
c) w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Szpital bez dodatkowego wezwania
może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.
4. W przypadku braku możliwości usunięcia wady ambulansu lub trzykrotnej naprawy tej samej
części Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanej części ambulansu na nową, wolną
od wad w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym
paragrafie. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jeżeli
Wykoanwca dostarczył Szpitalowi w miejsce wadliwej części, nową wolną od wad, termin
gwarancji biegnie zgodnie z następującymi ustaleniami. W przypadku wymiany części lub zespołu
na nową (nowy) gwarancja biegnie od nowa przez okres 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres
gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia jest dłuższy niż 6 miesięcy to gwarancja na dany
podzespół lub element upływa z końcem upływu gwarancji na przedmiot zamówienia.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie wymieni przedmiotu umowy na pozbawiony wad oraz zgodny z
umową w terminie o którym mowa w ust. 4, Szpital ma prawo odstąpić od umowy w terminie 90
dni liczonych od dnia upływu terminu na wymianę przedmiotu umowy oraz naliczyć karę
umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. Zapisy § 10 ust. 5 – 8 stosuje się odpowiednio.
Niezależnie od uprawnień wymienionych w tym ustępie Szpital w przypadku opóźnienia
Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, jest uprawniony do żądania
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 4 umowy.”

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną
część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia.

Otrzymują:
✓ strona internetowa Zamawiającego
✓ a/a
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