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sygn. ZP/382-08/2018 
 
 

Wyjaśnienia i odpowiedzi 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w 
Wyrzysku Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 587159-N-2018 z dnia 2018-07-11 r. z późn. zm 
 

Aktualizacja: 18.07.2018 r. 

 
Pytanie:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i 
prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej 
obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do 
zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy 
Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na 
brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego 
wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. 
Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie:  
Zamawiający wskazał w SIWZ, że wraz z pojazdem powinien otrzymać świadectwo homologacji. Uprzejmie 
informuję, że oryginał świadectwa musi znajdować się u Wykonawcy (Finansującego), który jest 
właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać wyciąg ze świadectwa homologacji. Proszę o akceptację 
takiego scenariusza działania i modyfikację SIWZ w tym zakresie. Odpowiedź: Zamawiający zgadza się z 
Wykonawcą. 
 
Pytanie:  
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony 
do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re 
faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest 
zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary 
związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający. Odpowiedź: 
Zamawiający poniesie koszty opłat za rejestrację. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest corocznie 
uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy 
leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że 
ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający. Odpowiedź: 
Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu. 
 
Pytanie:  
W pkt. 11.1 rozdział II SIWZ Zamawiający wskazał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie 30 dni 
od daty podpisania protokołu zdawczo –odbiorczego. Uprzejmie informuję, że wartość opłaty wstępnej 
pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie nie 
późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację zapisów w tym 
zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu. 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje postanowienia SIWZ 
 
Pytanie:  
Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak 
wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej 
obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo 
stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać 
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postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem 
proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego 
scenariusza działania. Odpowiedź: Zamawiający podpisze dokumenty leasingowe stanowiące uzupełnienie 
umowy dostawy, które nie będą swą treścią stały w sprzeczności z wymaganiami SIWZ, a których wzory 
zostaną dołączone do oferty przetargowej. 
 
Pytanie:  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu §1 ust. 2 o następujący zapis: „pod warunkiem 
spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”. Odpowiedź: Zamawiający 
dokona zmiany we wzorze umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 
 
Pytanie:  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość złożenia oświadczenia o treści zapisu §1 ust. 3 przez 
Dostawcę Sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o treści zapisu 
§1 ust. 3 wzoru umowy przez dostawcę sprzętu. 
 
Pytanie:  
Proszę o akceptację następującego sposobu kalkulacji oferty. W l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej 
niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiści zatem 59  rat. Dodatkową 
opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest 
razem z ostatnią ratą. Odpowiedź: 
 
Pytanie:  
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich 
zmniejszenie z 0,1% na 0,01%, z 5% na 2%. Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku 
Wykonawcy i przyjmuje wysokość kar umownych zapisanych w §6 ust. 1 pkt 1 i 2  w wysokości 0,01% oraz 
w §6 ust. 1 pkt 3 w wysokości 2%. 
 
Pytanie: 
Zamawiający przewidział w §7 ust. 6 odbiór sprzętu przez Wykonawcę w przypadku rezygnacji przez 
Zamawiającego z prawa wykupu. Uprzejmie informuję, że w przypadku rezygnacji z prawa wykupu sprzętu, 
Zamawiający sam dostarcza sprzęt na miejsce przez wskazane przez Wykonawcę. Proszę o stosowną 
korektę SIWZ w tym zakresie. Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie:  
W §7 ust. 3 i ust. 4 Umowy Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup 
powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. 
Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, 
która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o 
akceptację takiego scenariusza działania. Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie:  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu §7 ust. 2 o następujący zapis: „pod warunkiem 
spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”. Odpowiedź: Zamawiający 
uzupełnia treść wzoru umowy o wnioskowany zapis. 
 
Pytanie:  
Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób prawidłowy 
umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą a Zamawiającym. Proszę o 
wprowadzenie zapisu dotyczącego kar umownych w stosunku do Zamawiającego.  Zapis w obecnym 
brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę. Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
Dodatkowe obciążenia Wykonawcy z tytułu nieprawidłowego wykonywania umowy zostaną wprowadzone na 
podstawie zapisów dokumentów, o których mowa w pytaniu 1 i na które Zamawiający wyraził zgodę. 
 
Pytanie:  
Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania 
zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i 
podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji 
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ceny oferty oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.  Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje oprocentowania zmiennego. 
 
Pytanie:  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu z „prawa pierwokupu” na „prawo wykupu”, ponieważ przy 
leasingu nie mówimy o instytucji pierwokupu tylko po prostu o wykupie po cenie z harmonogramu, rozdział II 
pkt. 11.3) SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wnioskiem 
Wykonawcy. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, 
który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie? Odpowiedź: Wskazana w pytaniu 
regulacja kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie (domyślnie pionowej) spełnia wymogi Zamawiającego. 
Kolumna kierownicy regulowana w  płaszczyźnie poziomej jest parametrem dodatkowym, stanowiącym 
jedno z kryterium oceny ofert. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, 
który posiada fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz 
odcinka lędźwiowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie:  
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: silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o 
mocy 125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 
2298cm3, z Euro 6? Odpowiedź: Wskazane w pytaniu parametry spełniają wymogi Zamawiającego. 
 
Pytanie:  
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, którego 
przedział medyczny ma długość 3,10 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m? Odpowiedź: Wskazane 
w pytaniu parametry spełniają wymogi Zamawiającego. Długość i wysokość przedziału medycznego, po 
przekroczeniu wartości minimalnej, są parametrami stanowiącymi kryterium oceny oferty. 
 
Pytanie:  
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 bez 
kurtyn nadokiennych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie:  
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, ze 
standardową kontrolą zużycia klocków hamulcowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojazd ze 
standardową kontrolą zużycia klocków hamulcowych. 
 
Pytanie:  
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 
drzwiami tylnymi bez kieszeni z siatki. Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza pojazd z drzwiami tylnymi bez 
kieszeni z siatki. 
 
Pytanie:  
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 
radioodtwarzaczem z USB zamiast CD. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojazd z radioodtwarzaczem 
z USB zamiast CD. 
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Pytanie:  
Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza by pojazd został dostarczony na kołach lub na lawecie. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści standardową fabryczną długość gwarancji na: 
1. samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ, 
2. sprzęt medyczny 24 miesiące, Odpowiedź: oferowana gwarancja spełnia wymogi Zamawiającego, 
3. na perforację nadwozia 72 miesiące, Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ, 
4. powłoki lakiernicze 36 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 36 miesięcy gwarancji na 

powłoki lakiernicze. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie 
wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu 
obsługi ambulansu i jego wyposażenia? Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie:  
Wymagana przez Zamawiającego budowa zawieszenia i stabilizacja obu osi ma zapobiegać nadmiernym 
przechyłom nadwozia przy pokonywaniu zakrętów i w zależności od typu napędu (dopuszczona przez siwz: 
oś przednia, lub oś tylna) odbywa się poprzez inne rozwiązania konstrukcyjne stosowane indywidualnie 
przez każdego z producentów samochodów. Klasyczne stabilizatory obu osi są niezbędne do stabilizacji 
nadwozia wyłącznie przy napędzie tylnym w których środek masy jest usytuowany wysoko i samochód na 
zakrętach ma tendencję do nadmiernych przechyłów. Natomiast w przypadku napędu na oś przednią 
klasyczne stabilizatory są stosowane wyłącznie tylko dla osi przedniej, co wynika z niżej położonego środka 
masy, natomiast oś tylna jest stabilizowana poprzez sztywną oś, teleskopowe amortyzatory hydrauliczne i 
resory piórowe. Stąd prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności 
każde fabryczne rozwiązania konstrukcyjne stabilizacji osi przedniej i osi tylnej oraz resorów tylnych 
stosowane w ambulansach posiadających Świadectwo Zgodności WE? Odpowiedź: Zamawiający 
dopuszcza na zasadzie równoważności każde fabryczne rozwiązanie konstrukcyjne stabilizacji osi przedniej 
i osi tylnej oraz resorów tylnych stosowane w ambulansach posiadających Świadectwo Zgodności WE. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści mocowanie urządzenia do masażu w innym miejscu niż nad lewym nadkolem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści standardowy okres gwarancji na powłoki lakiernicze wynoszący 24 miesiące? 
Odpowiedź: tak. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści okres gwarancji na zabudowę medyczną w takiej samej wysokości jak okres 
gwarancji na wyposażenie medyczne wynoszący 24 miesiące? Odpowiedź: tak, jednocześnie Zamawiający 
modyfikuje opis kryterium oceny ofert zapisane w SIWZ część VII pkt 1 oraz w załączniku nr 1 do SIWZ Lp. 
VII.4 pod nazwą „Gwarancja na zabudowę medyczną” - minimalny okres wymagany wynosi 24 miesiące. 
 
Pytanie:  
Czy ze względu na okres urlopowy i brak prawidłowo umocowanych osób do podpisania oferty Zamawiający 
zechciałby przesunąć termin składania ofert na 24.07.2018r na godz. 10.00. Odpowiedź: Zamawiający 
przekłada termin składania ofert na dzień 24.07.2018r  godz.10.00 otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia 
o godz. 10:15. 
 
Pytanie:  
W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy finansowej niezbędnej do udzielenia leasingu 
uprzejmie prosimy o bieżący dokument finansowy za ostatni miesiąc lub kwartał 2018 roku, kopie bilansu i 
rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa za ostatni rok gospodarczy lub kopię rocznej deklaracji podatkowej 
za rok 2017. Odpowiedź: kopie bilansu oraz rachunku zysku i strat, także podpisane elektronicznie, za 
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ostatni rok gospodarczy, zamieszczamy na stronie internetowej w miejscu dotyczącym przedmiotowego 
postępowania przetargowego. 
 
Pytanie:  
Prosimy o informację czy w razie negatywnej oceny zdolności finansowej Zamawiający dopuści 
zabezpieczenie umowy deklaracją wekslową z wekslem in blanco? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
zabezpieczenie umowy deklaracją wekslową z wekslem in blanco. 
 
Pytanie:  
Czy z uwagi na wymogi prawne leasingu pojazdów uregulowane przez poniższe ustawy tj. Kodeks Cywilny 
(Tytuł VII) (tytuł dodany 26.07.2000; Dz.U. z 2000 Nr 74 pozycja 857), Ustawa o podatku dochodowym od 
osób prawnych z dnia 15.02.1992r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 54 poz.654 z późniejszymi zmianami - 
Rozdział 4a), Ustawa o podatku VAT (Dz.U. z 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) i Ustawa o 
rachunkowości (art. 3 ust. 4) (Dz.U. z 1994 Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający podpisze dokumenty leasingowe stanowiące uzupełnienie umowy dostawy, 
które nie będą swą treścią stały w sprzeczności z wymaganiami SIWZ, a których wzory zostaną dołączone 
do oferty przetargowej. Odpowiedź: Zamawiający podpisze dokumenty leasingowe stanowiące uzupełnienie 
umowy dostawy, które nie będą swą treścią stały w sprzeczności z wymaganiami SIWZ, a których wzory 
zostaną dołączone do oferty przetargowej. 
 
Pytanie:  
Prosimy o informację czy koszt przeglądów pojazdu bazowego w okresie gwarancji należy ująć w cenie 
ofertowej czy też Zamawiający będzie te koszty pokrywał oddzielnie poza przetargowo? Odpowiedź: koszt 
przeglądów pojazdu bazowego w okresie gwarancji należy ująć w cenie ofertowej. 
 
Pytanie:  
Prosimy o wskazanie zakładanego rocznego przebiegu kilometrowego dla ambulansu. Odpowiedź: 
szacowany przebieg roczny ambulansu nie przekracza 30 000 km. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dostawy ambulansu w formie leasingu operacyjnego udzielonego 
przez bank za pośrednictwem Wykonawcy/Oferenta? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie:  
Z uwagi na wymogi Zamawiającego, aby wraz z dostawą został dostarczony dowód rejestracyjny, wnosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający dokona wpłaty wstępnej przed odbiorem ambulansu umożliwiającej 
uruchomienie leasingu i dokonanej w/w rejestracji. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o 
umożliwienie dostarczenia do Zamawiającego dowodu rejestracyjnego niezwłocznie po dokonaniu 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dokonaniu wpłaty wstępnej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie:  
Wnosimy o zmianę zapisu z § 5 pkt. 2 ppkt. 1 z „opłata wstępna - w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu 
odbioru w kwocie 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)”  na „opłata wstępna - w terminie 
ustalonym z Wykonawcą przed podpisaniem protokołu odbioru w kwocie 50 000,00 zł brutto (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych)” lub „opłata wstępna - w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru w 
kwocie 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu 
protokołu oraz dokonaniu wpłaty wstępnej przez Zamawiającego, dokona rejestracji ambulansu i przekaże 
dokumenty Zamawiającemu”. Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie:  
Dot. pkt. 32 Zał. nr 1 do SIWZ – czy Zamawiający poprzez „układ wydechowy wykonany, aby zapobiec 
możliwości dostawania się gazów wydechowych do przedziału medycznego” ma na myśli i wymaga 
dostarczenia ambulansu sanitarnego wyposażonego w układ wydechowy fabrycznie zamontowany przez 
producenta pojazdu przedłużony do końca pojazdu? Odpowiedź: pojazd wyposażony w układ wydechowy 
fabrycznie zamontowany przez producenta pojazdu, przedłużony do końca pojazdu spełnia wymogi 
Zamawiającego. 
 



   Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. 
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 

 

    tel.: +48 67 286 26 22  e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl 
    fax: +48 67 286 24 63  http://szpitalwyrzysk.com 

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517 
Kapitał zakł: 9 660 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850 

Pytanie:  
Czy dbając o niskie koszty eksploatacji Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu sanitarnego, w 
którym okresy między przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony jest w 
bezobsługowy rozrząd  w postaci łańcucha tj. brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania ambulans z normą emisji spalin 
Euro 6 (norma równoważna do normy Euro VI) Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie:  
Czy poprzez punktowany parametr elektrycznego systemu zamykania drzwi lewych i prawych Zamawiający 
wymaga dostarczenia ambulansu wyposażonego w fabryczny (tj. montowany na etapie produkcji pojazdu 
bazowego) elektryczny system domykania drzwi lewych i prawych przesuwnych?   Odpowiedź: 
Zamawiający nie precyzuje na jakim etapie produkcji czy zabudowy ma być zamontowany system 
elektrycznego domykania drzwi, będący jednym z kryteriów oceny ofert. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga by ze względów bezpieczeństwa oferowany ambulans wyposażony był 
dodatkowo w poduszki powietrzne boczne nadokienne? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale 
dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga by ze względów bezpieczeństwa oferowany ambulans wyposażony w reflektory 
główne typu biksenon/LED które posiadają zdecydowanie lepsze parametry świetlne i znacząco poprawiają 
warunki prowadzenia pojazdu w nocy? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane 
rozwiązanie. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga by ze względów bezpieczeństwa oferowany ambulans wyposażony był 
dodatkowo w  funkcję doświetlania zakrętów? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 
proponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga by ze względów bezpieczeństwa oferowany ambulans wyposażony był 
ogrzewaną elektrycznie szybę przednią, która zdecydowanie ułatwia użytkowanie ambulansu w warunkach 
zimowych? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga by ze względów bezpieczeństwa oferowany ambulans wyposażony był 
dodatkowo w asystent martwego pola, który zdecydowanie wspomaga kierowcę w trakcie manewru 
wyprzedzenia ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga by ze względów bezpieczeństwa oferowany ambulans wyposażony był 
dodatkowo w asystenta wspomagającego kierowcę w sytuacjach potencjalnej kolizji (ostrzega kierowcę o 
zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu i wspomaga kierowcę w gwałtownym hamowaniu)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający mając na uwadze możliwości konstrukcyjne współczesnych silników do osiągania 
wysokich parametrów mocy i momentu obrotowego z bardzo wysilonych silników o niewielkich 
pojemnościach i mając na uwadze ograniczoną trwałość takich silników, zwłaszcza przy tak ciężkiej pracy 
jaka występuje przy eksploatacji ambulansów sanitarnych Zamawiający wymaga dolnej granicy pojemności 
silnika dla oferowanego ambulansu na poziomie 2000 cm3? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, silniki 
muszą się charakteryzować określonymi w SIWZ mocą i momentem obrotowym. 
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Pytanie:  
Wnosimy o zmianę zapisu z §5 pkt. 2 ppkt. 3 z „zapłata wynagrodzenia z tytułu miesięcznych rat, będzie 
następowała na podstawie harmonogramu finansowego, pod warunkiem dostarczenia faktury VAT do 
Zamawiającego przed upływem terminu zapłaty wskazanego w harmonogramie, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy” na „zapłata wynagrodzenia z tytułu miesięcznych rat, będzie następowała na 
podstawie harmonogramu finansowego, pod warunkiem dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego przed 
upływem terminu zapłaty wskazanego w harmonogramie, przelewem na rachunek wskazany na fakturze 
VAT” Odpowiedź: Zamawiający zmienia §5 pkt. 2 ppkt. 3 wzoru umowy, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 
 
Pytanie:  
Wnosimy o zmianę zapisu § 5 pkt. 4 z „jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy” na „jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego wskazanego na 
fakturze VAT” Odpowiedź: Zamawiający zmienia §5 pkt. 4 wzoru umowy, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 
 
Pytanie: 
W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym w fabrykach produkujących pojazdy bazowe zwracamy 
się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 120 dni, co pozwoli na 
prawidłową realizację zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie:  
Dot. I. NADWOZIE, pkt. 22.1 -  Prosimy po podanie marki i modelu krzesełka kardiologicznego z systemem 
płozowym, w celu zabezpieczenia odpowiedniego miejsca jego mocowania. Odpowiedź: Ferno 240. 
 
Pytanie:  
Dot. I. NADWOZIE, pkt. 22.4-5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby część wskazanego sprzętu, tj. deska 
ortopedyczna dla dzieci oraz szyn Kramera znajdowały się w specjalnie przygotowanym do tego celu 
schowku w przedziale medycznym? Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie:  
Dot. I. NADWOZIE, pkt. 22.11- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż mając na myśli łopata chodzi o 
saperkę. Odpowiedź: doprecyzowując – krótka łopata typu saperka. 
 
Pytanie:  
Dot. I. NADWOZIE, pkt. 22.11- Prosimy Zamawiającego o podanie długości wymaganego łomu. Odpowiedź: 
łom o długości 40-50 cm 
 
Pytanie:   
Dot. I. NADWOZIE, pkt. 22.11- Czy pojemnik reimplantancyjny może być zamocowany w przedziale 
medycznym? Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie:  
Dot. I. NADWOZIE, pkt. 10.- Prosimy o potwierdzenie, iż stacja dokująca z zasilaczem, tablet, moduł GPS, 
drukarka z uchwytem oraz zasilaczem jest po stronie Zamawiającego. Odpowiedź: tak. 
 
Pytanie:  
Dot. I. NADWOZIE, pkt. 10.- Prosimy o podanie marki i modelu drukarki użytkowanej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: HP Mobile 100. 
 
Pytanie:  
Dot. I. NADWOZIE, pkt. 24- Czy Zamawiający dopuści wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem 
zaprojektowany w sposób zabezpieczający ewentualnemu poślizgowi? Odpowiedź:  tak. 
 
Pytanie:   
dot. I. NADWOZIE, pkt. 26 – Czy Zamawiający dopuści dodatkowy stopień elektryczny? Odpowiedź:  tak. 
 
Pytanie:   
Dot. I. NADWOZIE, pkt. 37- Czy Zamawiający dopuści radio USB, zamiast CD? Odpowiedź:  tak. 
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Pytanie:  
Dot. VII OGRZEWANIE I WENTYLACJA, pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści szyberdach bez funkcji 
doświetlania, ale z funkcją wyjścia ewakuacyjnego? Odpowiedź:  tak. 
 
Pytanie:  
Dot. XI PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE, pkt. 3.5-  Czy Zamawiający dopuści ssak nie 
zamykany roletą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zainstalowanie ssaka poza szafką zamykaną roletą. 
 
Pytanie:  
Dot. XI, PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE, pkt. 3.6- Czy Zamawiający dopuści inne miejsce 
mocowania dla urządzenia do masażu klatki piersiowej, np. szafka ściany działowej, bądź schowek 
zewnętrzny? Odpowiedź: Zamawiający dopuści inne miejsce mocowania systemu do masażu klatki 
piersiowej będącego elementem homologacji całopojazdowej ambulansu. 
 
Pytanie:   
Czy Zamawiający dopuści doprecyzowanie zabudowy meblowej na etapie realizacji po podpisaniu umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie:  
Dot. XI, PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE, pkt. 7- Czy Zamawiający dopuści podstawę pod 
nosze główne mocowaną do podłogi? Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie:  
Dot. XII, ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA, pkt. 1- Prosimy o podanie marki i modelu telefonu przewoźnego, jaki 
będzie zainstalowany w ambulansie oraz wskazanie miejsce jego montażu w celu zamontowania 
odpowiedniego uchwytu i wyprowadzenia przewodów odpowiednimi końcówkami. Odpowiedź: radiotelefon 
Motorola DM4600, miejsce montażu - w kabinie kierowcy na desce rozdzielczej pomiędzy siedzeniami 
kierowcy i ratownika. 
 
Pytanie:   
Dot. XIV, SERWIS, pkt. 1 - Prosimy o potwierdzenie iż za przeglądy samochodu bazowego płaci 
Zamawiający. Odpowiedź: koszt przeglądów pojazdu bazowego w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
Pytanie:  
Dot. XVII, SERWIS, pkt. 1-  Z uwagi iż producent samochodu bazowego przy udzielaniu gwarancji powyżej 
24 miesięcy zawsze określa limit km prosimy o dopuszczenie gwarancji 4 letniej z limitem 240 000 km. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza gwarancję 48-miesięczną z limitem przebiegu 240000km. 
 
Pytanie:   
Dot. XVII, GWARANCJA, pkt. 2-  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 36 miesięcznej  gwarancji na 
lakier zgodnie z wytycznymi producenta samochodu bazowego Odpowiedź:  Zamawiający o dopuszcza 36 
miesięczną  gwarancję na lakier. 
 
Pytanie:   
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż mocowanie do noszy jest po jego stronie, lub określenie marki i 
modelu jaki ma być zamontowany na lawecie. Odpowiedź:  w ambulansie mają być zamontowane nosze 
STRYKER model 6100-31. 
 


