
Lublin, dnia 16 maja  2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-30/11 

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  adaptacji  samochodu  ciężarowego 
na ambulans sanitarny, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: W związku z zapisem w projekcie umowy w paragrafie 8, który mówi o konieczności 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chcielibyśmy się zapytać, czy w SIWZ 
w zapisie pkt. 15 nie doszło do omyłki pisarskiej, mówiącej o braku w/w zabezpieczenia?
ODP:  
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm) dokonuje  zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. PKT 15.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 
NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY otrzymuje  brzmienie:  „Zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy- 10 % wartości oferty brutto.”  
Jednocześnie Zamawiajacy dokonuje zmiany § 8 umowy, który otrzymuje brzmienie:
" 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 
oferty  brutto  wynikającej  z  formularza  cenowego  w  wysokości  ………………… w  formie 
……………………………………………...
2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia 
będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niezgodnego z umową wykonania robót.
3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 
Wykonawcy  w  terminie  30  dni  po  zakończeniu  i  odbiorze  końcowym  przedmiotu  umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 6.
4. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. W  przypadku, gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w okresie jej 
obowiązywania, a Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z rękojmi do końca okresu 
obowiązywania  rękojmi,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  zatrzymania  kwoty,  o  której  mowa 
w ust. 4 do dnia wykonania tych obowiązków stwierdzonego pousterkowym protokołem odbioru. 
6. W przypadku, gdy Zamawiający pokryje swoje roszczenia z kwot stanowiących zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, kwota przeznaczona do zwrotu Wykonawcy określona w ust. 3 i 4 
zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą pokrycie roszczeń Zamawiającego.
7.Postanowienia ust. 2- 6 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna.

Pytanie 2:  Czy samochód bazowy Peugeot Boxer będzie przed przekazaniem do adaptacji 
zarejestrowany  jako  samochód  ciężarowy,  czy  też pierwsza  rejestracja  w  Polsce  będzie 



dokonana na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu specjalnego sanitarnego 
dopiero po wykonaniu adaptacji na ambulans?
Wyjaśnienie:
Wymóg dołączenia do oferty  świadectwa homologacji  określony w  „dodatkowych  wymaganiach" 
wskazuje, iż pierwsza rejestracja pojazdu w Polsce ma odbyć się na podstawie wyciągu ze świadectwa 
homologacji pojazdu specjalnego sanitarnego i od pojazdu, jako ambulansu Zamawiający będzie musiał 
odprowadzić do urzędu celnego akcyzę w wysokości 18,6% wartości pojazdu.
Jeżeli natomiast Zamawiający wpierw zarejestruje pojazd bazowy, jako ciężarowy a następnie przekaże 
Wykonawcy  pojazd  do  adaptacji  to  wówczas  zgodnie  z  interpretacją  Ministerstwa  Finansów nie 
powstaje obowiązek akcyzowy. Jednakże w tym przypadku przerejestrowanie pojazdu z ciężarowego na 
specjalny sanitarny odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zaświadczenia 
z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów a nie na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu 
specjalnego sanitarnego,  W tym przypadku  żądanie  dołączenia  do oferty  świadectwa homologacji 
pojazdu skompletowanego jako specjalny sanitarny jest bezprzedmiotowe gdyż nie dotyczy samochodu 
zarejestrowanego wcześniej jako ciężarowy.
ODP:   Tak,   samochód  bazowy  Peugeot  Boxer  będzie  przed  przekazaniem  do  adaptacji 
zarejestrowany jako samochód ciężarowy.

Pytanie  3:  Zamawiający  określił termin  wykonania  na  30  dni  od  daty  podpisania  umowy 
ale jednocześnie samochód do adaptacji zobowiązuje się dostarczyć w 7 dni od daty podpisania 
umowy, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zabudowanego pojazdu w ciągu 30 dni 
od daty jego dostarczenia potencjalnemu wykonawcy?
ODP:  Tak,  Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zabudowanego pojazdu w ciągu 30 dni 
od daty jego dostarczenia potencjalnemu wykonawcy zabudowy.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm) dokonuje  zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. § 2 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie: 

"Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  adaptację  pojazdu  będącą  przedmiotem  umowy 
i dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2:

1) na własny koszt, 

2) w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 14:00,

3) w terminie 30 dni od dnia dostarczenia samochodu Wykonawcy."

Pytanie  4:  Czy  dostarczony  samochód  do  adaptacji  będzie  zarejestrowany  jako  samochód 
ciężarowy?  Pragniemy  zauważyć,  iż warunkuje  to rodzaj  dokumentów  jakich  Zamawiający 
wymaga do  rejestracji  samochodu jako specjalnego sanitarnego  a brak takiej rejestracji  przed 
adaptacją  powoduje,  iż na  Zamawiającego  przechodzi  obowiązek  odprowadzenia  podatku 
akcyzowego  od  rejestrowanego  po  raz  pierwszy  na  terenie  Polski  ambulansu,  ponieważ 
rejestrowany na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji jest samochodem osobowym, czyli 
podlegającym ustawowej akcyzie.
ODP:  Tak,  dostarczony samochód do adaptacji będzie zarejestrowany jako samochód ciężarowy.

Pytanie 5: Czy  Zamawiający  dopuści  mocowanie  deski  ortopedycznej  poza  laweta  pod  nosze 
główne w  sposób zapewniający do niej  niczym nie skrępowany dostęp, gwarantujący  łatwość 
jej użycia w razie potrzeby?
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 6: Standardem w ambulansach ratunkowych jest stosowanie lawety posiadającej możliwość
zastosowania  podczas  transportu  pacjenta  pozycji  Trendelenburga  i  anty-Trendelenburga  oraz 
możliwość jej elektrycznej regulacji wysokości po wysunięciu z ambulansu po to aby bezpiecznie 



można było  zarówno wprowadzić jak  i  wyprowadzić pacjenta  leżącego na noszach i  nie  jest 
to wyposażenie opcjonalne wymagające dopłaty, więc nie ma wpływu na cenę zabudowy. Ponadto 
laweta taka jako najważniejszy element zabudowy, gdyż transportowany jest na niej pacjent, musi 
odpowiadać rygorystycznym  wymogom  wytrzymałościowym  określonym  w  pkt.  4.5.9  i  5.3 
Polskiej Normy PN EN 1789+A1:2011. Czy biorąc to pod uwagę Zamawiający wymaga lawety pod 
nosze  główne  o  takich  parametrach  oraz załączenia  do  oferty  potwierdzenia  pozytywnego 
wykonania testów wytrzymałościowych na 10g przez niezależną jednostkę notyfikowaną?
ODP:  Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiazanie.

Pytanie  7: Wszystkie  miejsca  siedzące  w  pomieszczeniu  dla  pacjenta  muszą być wyposażone 
w  bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, standardem w ambulansach ratunkowych jest stosowanie 
bezwzględnie  na  wszystkich  fotelach  trzypunktowych  bezwładnościowych  pasów  z  regulacją ich 
wysokości  aby  dostosować do  wzrostu  osoby  z  zespołu  ratunkowego  ich  poprawność działania 
na wypadek kolizji, w przeciwnym razie ich stosowanie nie ma większego sensu gdyż nie zapewniają 
one  oczekiwanego  poziomu  bezpieczeństwa.  Czy  biorąc  to  pod  uwagę Zamawiający  wymaga 
zastosowania  na  wszystkich  fotelach  w  ambulansie  trzy  punktowych  pasów  bezwładnościowych 
z regulacja wysokości ich kotwiczenia?
ODP:  Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiazanie.

Pytanie 8: Prosimy o uszczegółowienie co powinno wchodzić w skład jednego kompletu ubrania 
całorocznego.
ODP: W skład jednego kompletu ubrania całorocznego wchodzi: kurtka, spodnie, bluza polarowa

Pytanie 9: Czy zamawiający dopuści zastosowanie w noszach twardej płyty na połowie długości pod 
materacem?
Chciałbym  nadmienić,  iż czynności  reanimacyjne  nie  są prowadzone  w  części  pod  nogami, 
a oferowany przez naszą  firmę model noszy jest przystosowany do  reanimacji  i  spełnia wszelkie 
obowiazujące  aktualnie  normy,  posiada deklarację  zgodności  CE oraz  jest  użytkowany w Polsce 
i innych krajach Unii Europejskiej.  Ponadto oferowany model posiada niska masę własną (39 kg) 
w stosunku do wysokiej ładownośd (190 kg).

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie w noszach twardej płyty na połowie długości pod 
materacem.

Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert.  Nowym terminem składania ofert 
jest dzień 19.05.2011r. godzina 08:30, zaś otwarcia ofert jest dzień 19.05.2011 r. godzina 09:00.


