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Do$czy: Przetargu nieograniczonego na Dostawa ambulansu sanitarnego i
zabudow4 przedzialu medyc z\e1o, z noszami z transporterem oraz prze
urzqdzeniem przeznaczonym do mechanicznei kompresji klatki piersio]

doroslych

2. Sekcja IV: PR0CEDURA pkt. IV.1.2l ogloszenia Zamawiaj4cy zaznaczyl, i,e
wniesienia wadium, zat w tre6ci SIWZ nie ma Zadnych zapis6w dotycz4cych w
zwiqzku z pov'tyzszym prosimy Zamawiaj4cego o potwierdzenie, 2e w przedn
postQpowaniu przetargowym Zamawiaj4cy nie 2Eda wniesienia wadium.
Odp. Zamawiaiqcy nie 2qda wadium.

d

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odp da na
poni2sze pytanie:
1. Prosimy o powolanie siq w tre6ci SIWZ na aktualne numery publikator6w, tj
- w rozdziale I pkt 1.4 tiret sz6ste SIWZ - dla ustawy o zwalczaniu n uczciwej
konkurencji aktualnym numerem Dziennika Ustaw jest Dz.U. z 20L9 r., poz. 10
zm,
- w rozdziale II pkt 2.1 lit a SIWZ - dla ustawy o wyrobach medycznych ;
numerem Dziennika Ustaw iest Dz. U. z 20L9 r., poz. 17 5 z p6in. zm,
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3. Zamawiajqcy w tre6ci ogloszenia, SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA,
ppkt. a) oraz tre6ci SIWZ pkt. II - opis przedmiotu zam6wienia, ppkt. 2.1.a) wy
oferowany ambulans spelnial wymagania aktualnej polskiej normy
1789+AL:20LL. Pragniemy poinformowai, 2e norma PN EN 1789+41:2011
2015 r. wycofana i zastqpiona przez norme PN-EN 1789+A2:2015, a co za
norma PN EN 1789+42:2015 jest uaktualnion4 wersjq normy PN EN 1789+Al
zwi4zku z powyLszym ZamawiajEcy powinien wymagad od Wykonaw
oferowany ambulans spelnial wymagania aktualnej polskiej normy
1789+A2:2015. Ponadto pragniemy zatwazy(., 2e norma PN-EN 1789
ambulansu wraz z zabudow4, natomiast dla sprzgtu medycznego dedykowan
norma PN EN 1865.
W zwiEzku z powyzszym prosimy Zamawiai4cego o modyfikaciq tre6ci SIWI
Opis przedmiotu zam6wienia, ppkt. 2.1.a] poprzez wprowadzenie zapisu: ,,C

ambulans powinien spelniai wymagania aktualnej polskiej normy
17 89+ A2:2075, wymagania okre6lone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktr
31 grudnia 2002r. w sprawie warunk6w technicznych pojazd6w oraz za

niezbqdnego wyposa2enia [tekst jednolity D2.U.20L5, poz. 305 z p62n. zm.),
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Paistwowym Ratownictvyie Medycznym z dnia 8 wrzeSnia 2006r. [tekst iednolity Dz. U.

20L3, poz,757 z p6in. zm.), oraz,2e oferowane wyroby medyczne objqte przedmiotem
zam6wienia spelniaj4 r,rymagania okre6lone w ustawie z dnia 20 maja 2010r, o
wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2075, p oz. 87 6).
Odp. Zamawiai4cy wymaga, aby oferowany ambulans spelnial aktualne normy,
b4dZ normy r6wnowa2ne.

4. Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj4cy dopu6ci pojazd, kt6ry opr6cz przebiegu
obejmujqcego transport do siedziby Zamawiajqcego bqdzie miai dodatkowo przebieg
techniczny - jest to niewielki przebieg powstajqcy w pojazdach w skutek ich
przeparkowy,wania/ przestawiania u producenta oraz dealera samochod6w bazowych, a
tak2e producenta zabudowy medycznej.
Odp. Tak, Zamawiaj4cy potwierdza i dopuszcza przebieg obejmui4cy transport
tzw. techniczny +/- 15 km.

5. Prosimy o potvvierdzenie, iz wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie
pytaf Wykonawc6w, Zamawiajqcy bgdzie ka2dorazowo zamieszczal aktualny wz6r
umowy.
Odp, Wszystkie zmiany zostanq uwzglqdnione w ostatecznej umowie z danym
Wykonawcq.

6. Prosimy o potvvierdzeni e,2e przez sprzqt o kt6rym mowa w treSci SIWZ pkt. II - Opis
przedmiotu zam6wienia, ppkt. 2.1.c] nale2y rozumie6 przeno6ne urz4dzenie do
kompresji klatki piersiowej.
Odp. Tak, zgodnie z zapisami SIWZ (zalEcznik nr 1a).

7. Prosimy o modyfikacjq treSci ogloszenia, SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA" pkt.
IL4l ppkt. dl oraz tre6ci SIWZ pkt. II - Opis przedmioru zam6wienia, ppkt. 2.1.dJ poprzez
zmianq slowa ,,urz4dzenie" na ,,ambulansu wraz z wyposa2eniem medycznym [noszami,
transporterem i urz4dzeniem do mechanicznej kompresji klatki piersiowej)". Pragniemy
nadmienii, 2e przedmiotem niniejszego postqpowania przetargowego nie jest
urz4dzenie lecz ambulans wraz z v'ryposaLeniem medycznym.
Odp. W/w ppkt dotyczy urzqdzenia do kompresii klatki piersiowej.

B. Prosimy o modyfikacjq tre6ci ogloszenia, SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA, pkr.
II.4J ppkt. e) oraz tresci SIWZ pkt. II - Opis przedmiotu zam6wienia, ppkt. Z.1.eJ poprzez
zmianq zwrotu ,,wraz z dostaw4 pojazdu" na ,,wraz z dostaw4 ambulansu".
Odp. Zamawia j4cy wyra2a zgodq,

9. W tre6ci SIWZ pkt. III, tre6ci formularza ofertowego, zal4cznik nr 1 pkt. 2 oraz w tre6ci
ogloszenia o zam6wieniu SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAM6WIENIA, pkr. II.9l Zamawiaj4cy
\ /ymaga, aby przedmiot zam6wienia byl dostarczony maksymalnie do 24.04.2020r,
natomiast w tre6ci ogloszenia o zam6wieniu SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA, pkt.
II.BI Zamawiaj4cy wskazal datg 30.04.2020r. W zwi4zku z powyzszym prosimy o
usuniqcie rozbie2no6ci w zakresie \ /ymaganego terminu realizacji zam6wienia, a tak2e
ujednolicenie zapis6w SIWZ i ogloszenia o zam6wieniu.
Odp. Zamawiaiqcy wprowadzil zmianq w powyitszym zakresie modyfikacjq zmiany
termin6w z dnia 28.Ot.2020r.



10. Prosimy o wykre6lenie lub modyfikacjq tre6ci SIWZ Rozdzial lll oraz Zal4iznika nr L
do SIWZ - OFERTA - pkt 2, poprzez rezygnacjq z nalo2enia na Wykonawcq obowi4zku
dostarczenia faktury VAT wraz z dostawq, a tak2e potwierdzenie, 2e dokumenty
okreSlone w zal nr 1a, sekcja WARUNKI GWARANCJI ppkt 9 nie obejmui4 faktury.
Pragniemy przypomniei, 2e zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturq wystawia siQ

nie p6Zniej ni2 15-ego dnia miesi4ca nastQpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym dokonano
dostawy towaru lub wykonano uslugq. Ograniczenie tego ustawowego prawa nie
powinno miei miejsca. Chcieliby6my nadmieni6, i2 na fakturze powinna znaidowad siq
data sprzeda2y. Jest to ieden z element6w wymaganych przez arr.106e ustawy o YAT. Za
datq sprzeda2y uznaje siq datq dokonania dostawy towaru czy te2 wykona'nia uslugi,
kt6ra jest pewna dopiero w momencie skutecznei dostawy. Wykonawca bqdzie wiec
m6gl wpisai tq datq dopiero po podpisaniu przez strony wiqZ4cego protokolu odbioru.
Moi.e okazat siq, 2e taki odbi6r z r62nych przyczyn nie nastEpi w dniu dostawy [np.
wystEpiE usuwalne wady przedmiotu zam6wienial tylko w dniach koie.inych co
uniemo2liwia uprzednie wystawienie poprawnej faktury. Dodatkowo Zamawiaj4cy nie
ma prawa uzaleLnia(. przyjqcia towaru od dorqczenia w tym samym momencie faktury,
faktura nie iest przedmiotem zam6wienia ani nie jest objqta postepowaniem o
udzielenie zam6wienia dlatego nie mo2e stanowii przedmiotu odbioru i by6 oceniana w
kontek5cie przedmiotu zam6wienia. fej brak w dniu dostawy w Zaden spos6b nie ma
wplywu na prawidlowo6i dostawy i dostarczonych towar6w, a obowiqzkiem
Zamawia)4cego jest odbi6r w terminie wskazanym w umowie towaru lgodnego z
umowE.
Odp. Przedmiot umowy mo2e by6 dostarczony wcze6niei, iednak faktura w
zuti4zku z konieczno3ciq rozliczenia dotacji - w nieprzekraczalnym terminie
maksymalnie do 16,04.2020r. (zgodnie z modlikacje termin6w z dnia
2a.OL.2O20r).

11. Zwracamy siq z proSbE o modyfikacjq treSci Zal4cznika nr l- do SIWZ dotyczqcel
terminu dostawy poprzez usuniqcie poni2szego fragmentu:
,,(w dniach od podpisania umowy)"
Zauwa2y(. naleLy,2e na dziei skladania ofert, ani Zamawiaj4cy, ani Wykonawca nie bqd4
znali doktadnej daty podpisania umony, a co za tym idzie nie bqdzie mo2llwo6ci
wyliczenia i wpisania w formularzu dokladnei ilo6ci dni do terminu dostawy. Nale2y
pamiqtai, Le oglaszajqc postgpowanie przetargowe Zamawiaj4cy nie jest w stanie
przewidziei wszelkich okolicznoSci mog4cych wplynqi na przebieg tego postqpowania,
trudno r6wnie2 oczekiwai, i2 kt6rykolwiek z Wykonawc6w nie wiedz4c jakiego wyboru
dokona Zamawiajqcy przewidzi w ofercie datq podpisania umowy.
W zwiqzkl z powy2szym wnosimy jak na wstqpie.
Odp, ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

1-2. Prosimy Zamawiaj4cego o udostqpnienie Wykonawcom jako zalEcznik do
odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiajqcego sprawozdania finansowego
(bilans, rachunek zysk6w i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatrli pelny rok
sprawozdawczy.
Odp, Informacia bqdzie udostqpniona Wykonawcy, z kt6rym zostanid podpisana
umowa.

13. W zwiqzku ze standardami korporacyjnymi obowi4zujqcymi u Wykonawcy prosimy
o wyra2enie zgody na wprowadzenie do umowy nastgpu)qcych zapis6w:



,,1-. Wykonawca oSwiadcza, iL przyj1l Kodeks Etyczny Grupy Kapitalowej (KodeksJ w
sklad kt6rej wchodzi Wykonawca.
2. ZamawiajEcy zEadza siQ respektowai i przestrzega6 postanowief Kodeksu,
zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: httpt / /+
3. Ka2de naruszenie wymog6w okre6lonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do
rozwi4zania Umowy".
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

14.W zwi4zku ze standardami korporacyjnymi obowi4zujqcymi u Wykonawcy prosimy
o wyraZenie zgody na wprowadzenie do umowy nastQpujEcych zapis6w:
1. Wykonawca /rXX przyjql wytyczne Grupy Kapitalowej w sklad kt6rej wchodzi
Wykonawca XXX dotycz4ce zgodno6ci na poziomie miqdzynarodowym w zakresie
korporacyjnej odpowiedzialnoSci karne.j podmiot6w zbiorowych za czyny zabronione
pod groib4 kary" (dalej Wytyczne), kt6rych treSi znajduje sie na stronie www pod
nastqpuj4cym Iinkiem (**).
2. Zamawial4cy niniejszym oSwiadcza, 2e zapoznal siq z Wytycznymi.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

15. W zwiqzku ze standardami korporacyjnymi obowi4zuj4cymi u Wykonawcy prosimy
o wyra2enie zgody na wprowadzenie do umowy nastqpujqcych zapis6w:
,,Klauzula reklamacyjna
1. Zamawia.jqcemu przyslugu.je prawo zlo2enia reklamacji na dzialalno66 lub uslugi
Swiadczone przez DostawcQ, w czQSci dotycz4cej uslugi finansowej lub rozliczeri
pieniq2nych.
2. Reklamacje mogq byi skladane wylqcznie w nastqpujEcych formach:
1J ustnie:
a. w formie telefonicznej pod nastqpujqcym numerem: +48 xxxxx.
b. osobi6cie w siedzibie Dostawcy - Dzial Compliance oraz AML.
2) w formie pisemnej:
a. przesylkq pocztow4 na adres korespondencyjny: x<xxxlo<xxxxxxx.
b. osobi6cie w siedzibie Dostawcy - Dzial Compliance oraz AML.
3J poczt4 elektronicznE na nastQpuiEce adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.
3. Reklamac.je mogE bya skladane przez Zamawiai4cego osobi6cie lub za poirednictwem
kuriera, poslafca lub pelnomocnika dysponuj4cego pelnomocnictwem w formie
zwyklej.
4. Na 24danie Zamawiaj4cego Dostawca potwierdza wplyw reklamacji pisemnie

[przesylk4 pocztow4] lub poczt4 elektroniczn4 lub w inne) formie uprzednio
uzgodnionej z DostawcE.
5. Dostawca rozpatruje zgloszonE reklamaciq niezwlocznie, jednak nie p62niej ni2 w
terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na zlo2ono56 sprawy
rozpatrzenie reklamacji nie bgdzie mo2liwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformu.ie o
rym ZamawialEcego, wskazujqc:
1) przyczyny braku mo2liwo3ci dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacii,
2) okolicznoSci wymagaiEce wyiaSnienia,
3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamacjQ, kt6ry nie moze by6 dhtiLszy
ni2 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca moie zwr6cii siq do Zamawia.jEcego o dostarczenie dodatkowych danych
kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawia.j4cego dokumentacji



dotyczqcej skladanej reklamacji, iakie mogq okazai sig niezbqdne w celu sprawnego
przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedl na reklamacjq Zamawiajqcego zostanie udzielona przez Dostawcg w
postaci papierowe.i (przesylkq pocztowqJ lub za pomocq innego trwalego nosnika
informacji albo pocztq elektronicznq, z zasvzeZeniem, 2e Dostawca udzieli odpowiedzi
na reklamacjq poczt4 elektronicznq wylqcznie na wniosek Zamawiaj4cego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcq terminu przewidzianego na
rozpatrzenie reklamacji, reklamacjq uwa2a siq za rozpatrzonq zgodnie z wol4
Zamawiajqcego.
9. Zamawiajqcy niezadowolony z wyja6nieri uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na
reklamacjq ma mo2liwoSi wyst4pi6 z: 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o
rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym. Szczeg6lowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostqpne s4 na
stronie internetowej : https://rf.gov.pl/.
2J pow6dztwem przeciwko Dostawcy do wlaSciwego sqdu powszechnego.
Odp. Zamawiaiqcy podttzymuie zapisy SIWZ.

16. W zwi4zku ze standardami korporacyjnymi obowiqzujqcymi u Wykonawcy prosimy
o wyra2enie zgody na wprowadzenie do umowy nastqpujqcych zapis6w:
,,Klauzula ochrony danych osobowych
Kontrahent niniejszym przyjmu.je do wiadomo6ci i akceptuje fakt,2e jego Dane Osobowe
umieszczone s4 w zasobach Sp6lki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi
przez Sp6lkq w celu:

aJ zawarcia, wykonanla umowy oraz do dochodzenia roszcze6 zwi4zanych z
zawart4umowQ na podstawie art. 6 pkt 1 (bJ Rozporzqdzenia IEUJ 2016/679;

b) wypelnienia obowi4zk6w prawnych ci4Lqcych na Administratorze, zgodnie z
art.6 ust. 1. [c) Rozporz4dzenia IEUJ 2016/679;

cJ do cel6w wynikaj4cych z prawnie uzasadnionych interes6w realizowanych
przez Administratora Iub stronq trzeciE, za kt6re Administrator uznaje w szczeg6lnoSci:
dochodzenie i obronq przed roszczeniami, obronq przez naruszeniem korporacyjnej
odpowiedzialnoSci karnej podmiot6w zbiorowych za czyny zabronione pod groibE kary,
zapobieganie oszustvvom, przesylanie danych w ramach grupy przedsigbiorstw, zgodnie
z art. 6 ust. 1 (fJ Rozporz4dzenia (EUJ 20L6l679;

dl jak r6wnie2 -w przypadku wyra2enia zgody - w celach promocyjnych i
komercyjnych na podstawie art.6 pkt 1 [a] Rozporz4dzenia [EU] 20t6/679 [takich jak
przesylanie newslettera z informac)ami na temat oferowanych uslug oraz zaproszeri na
wydarzenia i konferencje organizowane przez Sp6lkq].
Dostarczanie Danych w celu wywiqzania siq z wymog6w regulacyjnych i kontraktowych
jest obowi4zkowe; ich niespelnienie uniemo2liwi zawarcie umowy lub wykonanie uslug
z niei wynikaj4cych. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i
komercyjnych jest dobrowolne i nie pociqga 2adnych konsekwencji w przypadku
odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogq
zostai ujawnione osobom trzecim - a zwlaszcza dostawcom uslug w celu dochodzenia i
administrowania wierzytelno6ciami, bankom w celach wykonania platno6ci a tak2e
organom administracyjnym celem spelnienia wymog6w nadzorczych i regulacyinych, w
tych samych celach, dla kt6rych zostaly zebrane.
Dane osobowe bqd4 przechowywane w calo5ci w pelnym okresie czasu wykonania
kontraktu, a nastqpnie przechowywane bqdE przez okres 6lat celem spelnienia



17. Prosimy Zamawiaj4cego o modyfikacjq zapis6w SIWZ, Zalqcznik nr 1a, sekcja
SERWIS i GWARANCJA, wiersz 4, dla przeno6nego urzEdzenia do mechanicznej
kompresji klatki piersiowej, poprzez wydlu2enie czasu usuniqcia usterki nie
wymagajqcej wymiany czg6ci zamiennych do 5 dni roboczych. pragniemy
poinformowa6, i2 w przypadku powa2niejszych awarii termin 2 dniowy mo2e okazad siq
niewystarczajqcy.
Odp. Zamawiajqcy wyraia zgodq.

18. Prosimy Zamawiajqcego o modyfikacjq zapis6w SIWZ, Zal4cznik nr 1a, sekcja
SERWIS i GWARANCJA, wiersz 6, dla przeno6nego urzqdzenia do mechaniczne.j
kompresji klatki piersiowei w taki spos6b, aby w przypadku gdy czas napravyy
przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca byl zobowiqzany do dostarczenia urz4dzenia
zastqpczego takiego samego typu.
Odp. W/w pkt. zostaje wykre6lony.

19. Prosimy Zamawiaiqcego o odpowiedniq modyfikacjq zapis6w SIWZ, Zalqcznik nr 1a,
sekcja SERWIS i GWARANCJA, wiersz 8 i wskazanie, 2e dopiero w przypadku trzykrotne.j
naprawy jednego z element6w/podzespoi6w przenoSnego urz4dzenia do mechanicznej
kompresji klatki piersiowej Zamawiaj4cy ma prawo 24dania wymiany danego

r,rymog6w prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich czqsci mo2e
miei mieisce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich mo2li\4rych
sprawach, a w szczeg6lnoSci w postQpowaniach sqdowych.
Na mocy art. 15 i nast. rozporz4dzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskad -
miqdzy innymi - potwierdzenie istnienia danych osobowych jak r6wnie2 sposobu i
cel6w ich procesowania, oraz prawo aktualizacii, zmian i nienaruszalno6ci danych.
Klient mo2e siQ r6wnie2 sprzeciwii procesowaniu dotyczEcych go Danych Osobowych i
uzyskai ich wykasowanie, poza przypadkami, w kt6rych ich zachowanie wymagane iest
na mocy prawa.
Administratorem jest )oofixxx, z siedzib4 przy xxxxxxxxx, kt6ra wyznaczyla Dyrektora
Dzialu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatno5ci, zlokalizowanym w
siedzibie gl6wnej firmy, do kt6rego Kontrahent moie zwr6ci(. siq w celu egzekurowania
swoich praw.
Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w my6l postanowief Rozporzqdzenia UE
20 L6 / 67 9 przez Administratora, iest xxxxxxxx.
W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktowai siq z
Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na
adres mailowy xxxxxx.
Kontrahent ma prawo zloiy(. skargg do organu nadzorczego, ti. Prezesa Urzqdu Ochrony
Danych Osobowych, je6li uzna, 2e przetwarzanie Danych Osobowych dotyczqcych
Klienta narusza przepisy Rozporz4dzenia UE 2016/679.
Kontrahent f nie wyraila zgody [opcja) na procesowanie Danych
Osobowych przez Sp6lkq r6wnie2 w celach komercyjnych i promocyjnych (takich iak
wysylanie newsletter6w dostarcza.j4cych informacje na temat oferowanych uslug, jak
r6wnie2 zaproszenia na wydarzenia i konferencje Sp6tkiJ.
Sp6lka zobowi4zu.ie siQ, jednak2e, u2ywai danych nale2qcych do Kontrahenta w spos6b
poufny, przez wyznaczony personel."
Odp. Tak, Zamawiai4cy wykre5la ,,wyra2a zgode".



elementu/podzespolu na nowy. Obecne brzmienie wskazanego zapisu stoi w
sprzeczno6ci z 56 ust. 5 wzoru umowy.
Odp. Zamawia jqcy wyraia zgodg,

21. Prosimy o modyfikacje projektu umowy $1 ust. l poprzez nadanie mu nastqpui4cego
brzmienia:,,Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ambulansu sanitarnego:
Model .................., marka nr nad. ......................., nr silnika
stan licznika wraz z wyposazeniem tj. noszami i transporterem oraz
przenoSnym urzqdzeniem przeznaczonym do mechaniczne) kompresji klatki piersiowej
dla doroslych."
Odp. Zamawiaiqcy wyr aia zgo dg,

22. Prosimy o modyfikacje projektu umowy $1 ust.2 oraz 52 ust. 2 poprzez zmianq
slowa,,samoch6d" na,,ambulans". Przedmiotem niniejszego postqpowania
przetargowego jest ambulans wraz z wyposaLeniem medycznym.
Odp. Zamawiaiqcy wyraLa zgodg,

23. Prosimy o wykre6lenie z projektu umowy $5 ust. 1. Termin wydania przedmiotu
umowy zostal ju2 okre6lony w $2 ust. 1 projektu umowy. Nie zna)duje wiqc uzasadnienia
powielanie postanowienia dotycz4cego te.i samei kwestii w tre6ci S5 ust. L.

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ, S 5 ust,1 dotyczy dostawy
wyposaienia.

20. Zwracamy siq z pro6bq o modyfikacjq SIWZ, ZalEcznik nr 1a, sekcia SERWIS i
GWARANCIA, wiersz 9 - dla przeno6nego urzEdzenia do mechanicznej kompresji klatki
piersiowei, a tak2e zapis6w projektu umowy g6 ust. 7 poprzez wyra2enie zgody na
skr6cenie okresu zagr,rrarantowania dostqpno6ci czg6ci zamiennych i wyposa2enia do 5
lat od daty dostawy. Zaznaczyt. naleLy, i2 producent, zbywca b4di importer nie maje
obowiqzku nalo2onego prawem, produkcji czy przechowywania czq6ci zamiennych
przez wymagany przez Zamawiajqcego okres 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w
wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdro2enia nowego produktu,
producent lub dystrybutor mo2e zaprzestad produkcji czq6ci zamiennych do produkt6w
sprzed kilku lat. Koszty magazynowania czqSci zamiennych, jakie nale2y ponie56, aby
zado5iuczyni6 postanowieniom umowy, s4 zbyt wysokie i niosq ryzyko zani2enia krQgu
potenc)alnych Wykonawc6w i zaryLenia ceny oferty.
Odp. Zamawiaiqcy wyraia zgodq.

24. Prosimy o uporzqdkowanie zapis6w dotycz4cych okres6w gwarancii w tre6ci
umowy. Proponujemy:
- przeniesienie podzialu termin6w gwarancli na poszczeg6lne skladowe przedmiotu
umowy do 56 ust. 7 zd. l, kt6ry obecnie tak2e odnosi siq do okre6lenla termin6w
gwarancji (stanowi niedokladne powielenie $3 ust. 1J,

- uzupelnienie podzialu termin6w gwarancji poprzez okre6lenie dlugo6ci gwarancji na

nosze i transporter oraz na przeno6nie urz4dzenie do kompresji klatki piersiowej,
zgodnie z podzialem wskazanym w rozdziale II pkt. 2.2 SIWZ,
- usuniqcie 53 ust. 2. Zamawiajqcy powoluie siq w jego tre6ci na formularz gwarancji i
serwisu, kt6ry ma stanowi6 zal4cznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykaz zalqcznik6w
znaidujqcy siq na koficu umowy wskazuje, 2e zalqcznikiem nr l jest specyfikac)a
asortymentowo-cenowa. Wskazai naleLy, Le zar6wno zal4cznika okre6lonego w $3 ust.



2 projektu umowy jak i w wykazie zal4cznrk6w nie dol4czono do tre3ci SIWZ. Wobec
por,ty2szych wqtpliwoSci S3 ust. 2 powinien zosta6 usuniqty.
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ, Zal4cznik nr 1 do umowy bqdzie
stanowi6 oferta wykonawcy czyli zalqcznik nr 1a do SIWZ

25. Zgodnie z art. t44 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych, prosimy o rozszerzenie
katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiai4cy. Proponujemy dodanie poni2szego
katalogu zmian do tre6ci istotnych postanowieri umowy $11 ust. 2:

aJ zmiana sposobu/termin6w platnoSci;

bJ zmiana os6b odpowiedzialnych za realizacjg umowy w przypadku zaistnienia
okoliczno(ci kt6rych nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia umowy;

c] zmiana numeru konta bankowego;

d) zast4pienie sprzqtu, kt6ry ma byi dostarczony w ramach realizacji niniejszej
umowy, sprzetem nowym, posiadaj4cym co najmniej takie same parametry jakie
posiadal sprzqt bQdecy podstawq wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania
lub wstrzymania produkcji sprzqtu kt6ry mial byt dostarczony, pod warunkiem, i2 cena
wprowadzonego sprzgtu nie ulegnie zwiqkszeniu;

e] zastEpienie sprzetu, kt6ry ma byi dostarczony w ramach realizacji niniejszej
umou/y, sprzqtem o wylszej jako6ci, w przypadkach, kt6rych nie mo2na bylo
przewidziei w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego
sprzqtu nie ulegnie zwiqkszeniu;

fl zmiana obowiqzujqcych przepis6w, je2eli konieczne bqdzie dostosowanie tre6ci
umowy do aktualnego stanu prawnego;

g] zmiana danych podmiot6w zawieraj4cych umowq (np. w wyniku
przeksztalce6, przej q6, itp.);"
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. Maj4c na wzglqdzie obowiqzek zachowania zasady r6wnowagi stron umowy
zwracamy sig z pro6bq o ujednolicenie zapis6w umowy poprzez modyfikacjq tre6ci gg
ust. 3 i nadanie mu brzmienia: ,,Strony zastrzegalq sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach o96lnych".
Odp. Zamawiajqcy nie wyrain zgody.

27. Prosimy o odst4pienie od wymogu wskazania w Zal4czniku nr 1do SIWZ -
Formularzu ofertowym danych osoby/ os6b, kt6re bqdq zawieraly umowQ ze strony
Wykonawcy. Na etapie sktadania ofert Wykonawca nie musi wiedziei kto dokladnie z
iego strony bqdzie podpisywal umowq. Decyzjq o wyborze konkretnej osoby,
wyznaczonej do podpisania umowy Wykonawca podejmuje dopiero na etapie po
wyborze jego oferty jako najkorzystniejszei.
W zwi4zku z pov,tyLszym wnosimy jak na wstepie.
Odp. Zamawiaj4cy wyraia zgodq,

28. Proszq o odstEpienie od wymogu zlo enia wraz z ofert4 instrukcji obslugi
transportera noszy gl6wnych. Zgodnie z tre6ci4 Zalqcznika nr 1a do SIWZ - PARAMETRY
GRANICZNE I WYMAGALNE - Sekcja Warunki gwarancji, pkt. 9 Zamawiaj4cy wymaga,
aby karty gwarancyjne i instrukcje obslugi dostarczyt Zamawiaiqcemu przy
przekazywaniu ambulansu, zatem zalEczanie do oferty niniejszych dokument6w jest
zbqdne.



Odp. Zamawiaj4cy wyra2a zgodq.

29. Proszq o zmianq 56 ust. 1 proiektu umowy w taki spos6b aby tylko naprawy istotne
danego elementu/podzespolu wydluZaly okres gwarancji tego elementu/podzespolu o
czas jego wyl4czenia z eksploatacji.
Odp. Zamawiai4cy wyraLa zgodq.

30, Proszq o potwierdzenie, 2e termin na usuniqcie usterek dla urz4dzenia do kompresji
klatki piersiowej okre(lony w zal. nr 1a do SIWZ, sekcja SERWIS I GWARANCJA pkt 4 i 5
(2 - dniowy termin w przypadku usterek niewymagajEcych wymiany czqSci zamiennych
i 1-4 - dniowy termin w przypadku konieczno6ci wymiany czqici zamiennych] jest
liczony od 5 - dniowego terminu na podjqcie dzialari serwisowych okre6lonego w $6 ust.
3 projektu umowy.
Odp, TAK.

31. Prosimy Zamawiajqcego o modyfikac)q zapis6w projektu umowy poprzez usuniqcie z

$6 ustqpu 6. Wskazany zapis jest niejasny, nie wiadomo bowiem jak nale2y rozumie6
pojqcie ,,dostarczenie nowego samochodu". Nale2y wskaza(.,2e w razie wystEpienia
usterki Wykonawca mo2e byi zobowiqzany do wymiany wadliwego podzespolu b4dZ
przedmiotu, w kt6rym \ rystepila usterka, np. w razie lvystqpienia usterki noszy
Wykonawca wymieni wadliwq czq6(. b4di cale nosze. Nie ma natomiast obowiEzku
wymiany pojazdu bazowego, bqdZ calego ambulansu na co mogloby wskazywad
brzmienie 56 ust. 5.

Odp. W/w zapis zastaie wykre6lony,

32. W przypadku negat)ryvnei odpowiedzi na powy2sze pytanie, prosimy o wyja6nienie
co Zamawiajqcy rozumie przez ,,dostarczenie nowego samochodu" i dokonanie
odpowiednie.j modyfi kacii tego postanowienia.
Odp, Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 31,

33. Prosimy o wyja6nienie czy zasady dotycz4ce postQpowania reklamacyinego,
okre6lone w $7 projektu umowy dotycz4 wykonywania uprawniei z tytulu rqkojmi a $6
okre6la zasady wykonywania uprawnief z tytulu gwarancji. Zasady okreSlone w $6 sq w
zakresie termin6w niesp6jne z zapisami $7. W razie pozytywnei odpowiedzi prosimy o
dookre5lenie $7 ust. 2 projektu umowy i nadanie mu nastqpuiqcego brzmienia: ,,W
przypadku stwierdzenia wad iako6ciowych Zamawiai4cy, w razie chqci skorzystania
przez Zamawiaiqcego z uprawnieri wynikajqcych z rqkojmi, niezwlocznie powiadomi
Wykonawcq o stwierdzonych wadach oraz przeSle protok6l reklamacyjny. Wykonawca
rozpatrzy reklamac.jq i udzieli na niq odpowiedzi w ciqgu 7 dni od ie) otrzymania."
Odp. Zamawiai4cy wyraLa zgodg.

34. W razie stwierdzenia, 2e 57 ust. 2 projektu umowy dotyczy wykonywania z

uprawnief z gwarancii lub rqkojmi bqdZ z samei gwarancji, prosimy o dokonanie
nastqpuj4cych zmian:
- Wobec okoliczno6ci, 2e w re6ci $7 ust. 2 projektu umowy Zamawiaiqcy przewiduje 7 -
dniowy termin na rozpatrzenie reklamacii, prosimy o zmianq $5 ust. 3 projektu umowy i

obliczanie 5 - dniowego terminu na podiqcie dzialari serwisowych od dnia otrzymania
przez ZamawiaiEcego odpowiedzi na reklamacjq, o kt6rei mowa w 57 ust, 2 projektu



umowy, tak aby podjQcie dzialari serwisowych nastqpowalo dopiero po rozpaffzeniu
reklamacji,
- Prosimy takze o potwierdzenie, 2e zgloszenie awarii, o kt6rym mowa w $6 ust. 3
projektu umowy bqdzie nastqpowalo w drodze przeslania protokolu reklamacyjnego, o
kt6rym mowa w $7 ust. 2 projektu umowy. W przeciwnym wypadku bqdzie zachodzila
sprzeczno6i pomiqdzy wskazanymi postanowieniami, bowiem nie bqdzie mo2na ustali6
czy zgloszenie usterek w inny spos6b ni2 okre6lony w g7 ust. 2 projektu umowy bqdzie
obligowal Wykonawcq do podjqcia dziatai zgodnych z g6 ust. 3 projektu umowy, a co
wigce.j mo2e doj6i do sytuacii, gdy Wykonawca na podstawie 56 ust. 3 projektu umowy
bqdzie ju2 zobligowany do podjqcia dzialafi serwisowych, a nie uplynie jeszcze termin
na rozpatrzenie reklamacji.
Odp. Zamawiaiqcy wyraita zgodq.

35. Prosimy o wskazanie konkretnych podstaw fokreSlenie konkretnych dzia]a6 lub
zaniechai Wykonawcy), kt6re bqd4 uprawnialy ZamawiajEcego do naliczenia kar, o
kt6rych mowa w SB ust. 1 i 2 projektu umowy. Obecne brzmienie tych postanowief jest
niezwykle szerokie i powoduje znaczny wzrost ryzyka zwi4zanego z ninie.jszym
zam6wieniem. Wykonawca mo2e by6 obci42ony karami w sytuacji wystqpienia
niewielkich uchybieri, niemajqcych istotnego znaczenia dla wykonania przedmiotu
umowy.
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ.

36.Zuwagi na fakt, i2 zgodnie zart,484 g 2 k.c. dlu2nik moile i4dat zmniejszenia kary
umownej w wypadku, gdy kara umowna iest raZEco wyg6rowana prosimy o zmianq
zapis6w $8 ust. 1 i 2 istotnych postanowieri umowy, na nastgpujEce:
,,1. Wykonawca zobowi4zany iest do zaplaty kary umownej w wysokoSci 25 000,00 zl w
przypadku niewykonania umowy.
2.Wykonawca zobowi4zany jest do zaplaty kary umownej w wysoko6ci 0,2y0 wartoSci
brutto umowy w przypadku nienale2ytego wykonania umowy."
Odp. Zamawiai4cy wyrain zgodg.

38. Prosimy o zmianq nazewnictwa ustawy o terminach zaplaty w transakcjach
handtowych powolanej w treici $14 projektu umo!!y. Po nowelizacji zmieniono nazwq
tej ustawy, obecnie iest to ustawa o przeciwdzialaniu nadmiernym op6Znieniom w
transakcjach handlowych.
Odp, Zamawiaiqcy wyraila zgod,g,

39. Prosimy Zamawiai4cego o okre6lenie jaki dokument ma na mySli wskazu.jqc w
wykazie zal4cznik6w do projektu umowy, Le zal4cznik nr 1 stanowi specyfikacja
asortymentowo-techniczna. Do umowy czy slwz nie dolqczono zalqcznika o takiej

37. Prosimy o usuniqcie $1.2 ust. 1- projektu umowy. Wprowadzenie zakazu
dokonywania zmian niekorzystnych dla Zamawiai4cego nie znajduje uzasadnienia.
Niekt6re ze zmian, np. zmiana stawki podatku YAT czy inne zmiany w prawie mogq byi
ze swej natury niekorzystne dla Zamawiai4cego, mo2e tak2e wystqpi6 konieczno66
wprowadzenia zmian, kt6re bqd4 neutralne dla Zamawiai4cego, np. zmiana danych os6b
odpowiedzialnych za realizacjq zam6wienia. W zwiEzku z tym nalezy dokonad
modyfikacji brzmienia wskazanego postanowienia.
Odp. Zamawia j4cy wyraLa zgodq.



nazwie. Prosimy o modyfikacjq nazwy tego zalqcznika bqdZ dolqczenie wskazanego
dokumentu do treSci odpowiedzi.
Odp, Zalqcznik nr 1 do umowy stanowid bqdzie oferta wykonawcy czyli zal4cznik
nr 1a do SIWZ

40. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiqdzy Stronami oraz
rozwi4zania wqtpliwo6ci co do intencji Stron na wypadek uznania postanowieri umowy
za niewa2ne lub nieskuteczne, prosimy o wyra2enie zgody na wprowadzenie do umowy
nastgpujqcych zapis6w, stanowi4cych standardowe rozwiEzanie przyjqte w obrocie
gospodarczym:
,,Klauzula salwatoryj na"
1-. Strony o6wiadczaj4 i2 w przypadku, gdy kt6rekolwiek z postanowieri Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sqdu, zostan4 uznane za niewa2ne lub nieskuteczne, pozostale
postanowienia Umowy zachowujq peln4 moc i skutecznoS6.

2. Postanowienla Umowy niewa2ne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. ]- zostan4
zast4pione, na mocy Umowy, postanowieniami wa2nymi w Swietle prawa i w pelni
skutecznymi, kt6re wywoluj4 skutki prawne zapewniaiqce moiliwie zbli2one do
pierwotnych korzy6ci gospodarcze dla ka2dej ze Stron.
3. Je2eli postanowiei Umowy nie da siq zastqpid postanowieniami wa2nymi i w pelni
skutecznymi albo je2eli oka2e siq, 2e Umowa zostanie uznana za niewa2n4 b4dZ

nieskutecznq w6wczas Strony zawrE porozumienie w przedmiocie przeniesienia
wlasno6ci przedmiotu umowy na zamawiajqcego za zaliczeniem ceny zaplaconej
wykonawcy prz ez zamawiajqcego z tytulu przeniesienia wlasnoSci przedmiotu umowy."
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

4L. Prosimy Zamawiaj4cego o wyra2enie zgody na zawarcie umowy w trybie
korespondencyinym w terminie ustalonym przez strony. Zamawiajqcy prze6le

Wykonawcy podpisane przez slebie dwa egzemplarze umowy za poSrednictwem poczty,
a Wykonawca odeSle mu pocztq ieden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy.
Odp. Zamawiaj4cy wyraia zgodq.
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