WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Produkcyjna 13 , 85-790 Bydgoszcz,

tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50,

www.pogotowie.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@pogotowie.bydgoszcz.pl

Zakład zarejestrowany w
Sądzie Rejonowym w
Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS 0000002035
NIP 554-22-12-161
REGON 001044962
NR KONTA: KREDYT BANK
S.A.
63 1500 1360 1213 6007
6569 0000

WSPR-A-IV-242/529/12r

Bydgoszcz, 20 grudnia 2012 r.

Dotyczy: Leasing operacyjny na dostawę dwóch ambulansów z noszami
i sprzętem medycznym na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy. Nr postępowania WSPR-A-IV-242/529/12r

WSPR posiada certyfikaty:

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.

złożonymi przez oferenta oraz na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy
z 29.stycznia2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
1. Treść pytania: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie (na zasadzie
zachowania równoważności ofert) możliwości złożenia oferty w ramach leasingu
finansowego.
Odpowiedź: Nie , Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.

2. Treść pytania: Prosimy o usunięcie załącznika nr 6 do SIWZ „Umowa dostawy
- wzór”, i zastąpienie go wzorem umowy leasingu. Zgodnie z istotą leasingu (art.
709 1 – 709 18) nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy między
Korzystającym, a Zbywcą. Umowa Sprzedaży łączy Zbywcę z Finansującym, który
użycza przedmiot sprzedaży Korzystającemu na podstawie umowy leasingu. Nie
dochodzi do zawarcia umowy (sprzedaży, dostawy) między Zbywcą, a
Korzystającym. Niemożliwe jest wykonanie usługi leasingu w sytuacji gdyby
Zamawiający jest współwłaścicielem przedmiotu leasingu. W dniu zawarcia
Umowy Leasingu Finansujący (Wykonawca) nie jest właścicielem Przedmiotu
Leasingu i zobowiązuje się go dopiero nabyć, aby następnie oddać sprzęt
Korzystającemu do użytkowania.
Z uwagi na powyższe prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zawarcie
umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, uwzględniającym
wszystkie istotne zapisy SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Wykonawca powinien
dostosować umowę leasingu do zapisów umowy dostawy .

3.

4.

3.Treść pytania: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ i wzoru
umowy zapisów zgodnych ze specyfiką leasingu:
Sporządził/a:
Żaneta Olszewska
St. Inspektor ds. zam. publ
Data: 20.12.2012r.

„1. Przez czas trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością Wykonawcy.
2. Bez zgody Wykonawcy Zamawiający nie może oddać rzeczy do używania osobom
trzecim.
3. W razie naruszenia powyższego zakazu, Wykonawca może wypowiedzieć
umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z zapisami kolejnego ustępu.
4. Wykonawca może kontrolować sposób używania przedmiotu leasingu przez
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że Zamawiający używa przedmiot leasingu
niezgodnie z przeznaczeniem uprawniony jest wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym. W razie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
Zamawiający będzie miał obowiązek niezwłocznie zwrócić przedmiot leasingu oraz zapłacić
wynagrodzenie należne za cały okres leasingu.”
Odpowiedź: Powyższe zapisy można uwzględnić w umowie leasingu.
4. Treść pytania: Prosimy o dodanie do SIWZ i wzoru umowy poniższych zapisów, zgodnie z
zapisami przedmiotu zamówienia.
„1. Zamawiający ma obowiązek utrzymywać Przedmiot Leasingu w należytym stanie. O
konieczności dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Leasingu Zamawiający ma obowiązek
powiadomić Wykonawcę. Bez zgody Wykonawcy Zamawiający nie może dokonywać zmian w
przedmiocie leasingu. Udostępnianie przedmiotu leasingu osobom trzecim może być dokonane
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy.
2. Zamawiający ponosi opłaty i koszty związane z należytą eksploatacją przedmiotu leasingu, jak
również opłaty i koszty związane z własnością i posiadaniem przedmiotu leasingu.
3. Zamawiający pokrywa przez cały czas używania przedmiotu leasingu koszty materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów zużywalnych lub jednorazowego użycia.
4. Obowiązek uiszczania rat leasingowych nie ulega zawieszeniu w wypadku nie używania
przedmiotu leasingu, nie zależnie od powodów, także w sytuacjach niezawinionych przez
Zamawiającego.”
5. Opłaty wynikające z Umowy będą uważane za dokonane w wymaganej wysokości, jeżeli na
rachunek Wykonawcy wpłynie kwota stanowiąca pełną wysokość danej raty leasingowej (bez
jakichkolwiek pomniejszeń, w tym z tytułu opłat bankowych).
6. Wszelkie płatności przewidziane w niniejszej Umowie Leasingu będą dokonywane na rachunek
bankowy Wykonawcy: ___________________________________________.”
Odpowiedź: Powyższe zapisy można uwzględnić w umowie leasingu.
5.Treść pytania: Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i wzory umowy zapisów umożliwiających
naliczanie odsetek w wysokości 4 razy stopa kredytu lombardowego NBP w przypadku opóźnienia
się przez Zamawiającego z terminowym regulowaniem spłaty rat leasingowych.
Odpowiedź: Powyższe zapisy można uwzględnić w umowie leasingu.
6. Treść pytania: Prosimy o określenie terminu płatności opłaty wstępnej, rat oraz opłaty
końcowej. Wykonawca proponuje następujące rozwiązanie:
–opłata wstępna płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy
– pierwsza rata płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu dostawy przedmiotu
leasingu
– kolejne raty płatne na koniec kolejnych miesięcy
– opłata końcowa płatna wraz z zapłatą ostatniej raty leasingu.
Odpowiedź: terminy zostaną ustalone w trakcie podpisania umowy.

7. Treść pytania: Prosimy o sprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie ze specyfiką leasingu
finansowego, za amortyzację przedmiotu leasingu odpowiedzialny jest Zamawiający.
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1.

Odpowiedź: Zamawiający chce leasingu operacyjnego, więc żądanie
jest niezasadne
8. Treść pytania: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ i wzoru
umowy następującego zapisu:
1. W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres
dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie
raty w niepełnej wysokości:
a. strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna
poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę.
b. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego
oświadczenia.
2. Przez pozostałą część długu, o której mowa w ust. 1 lit. a, należy rozumieć
kwotę niespłaconych należności określonych w § …, przypadających na kolejne
raty płatności określone w harmonogramie spłaty.
Odpowiedź: Powyższe zapisy można uwzględnić w umowie leasingu.
9. Treść pytania: W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy
wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych prosimy o dodanie do SIWZ i wzoru umowy
następującego zapisu:
Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę
reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy
nazwisku reprezentanta Wykonawcy.
Odpowiedź: Powyższe zapisy można uwzględnić w umowie leasingu.

2.

10. Treść pytania: Ze względu na fakt, iż Wykonawca winien obciążyć
Zamawiającego odrębną fakturę uwzględniającą koszty ubezpieczenia przedmiotu
leasingu prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy koszt tego ubezpieczenia winien
być uwzględniony w cenie oferty?
Odpowiedź: Nie, koszt ubezpieczenia nie powinny być wliczony do ceny

3.

oferty.
11. Treść pytania: WYŁĄCZNIK CZASOWY SILNIKA -po wyjęciu kluczyka ze
stacyjki silnik ma pracować jeszcze ok. 60 SEKUND.
Czy w przypadku jeżeli producent pojazdu bazowego nie przewidział w opcji
wyposażenia dodatkowego urządzenia pozwalającego na pozostawienie pojazdu
z włączonym silnikiem po wyjęciu z kluczyka, Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie ambulansu bez takiego urządzenia tj. bez wyłącznika czasowego
silnika?

4.

Sporządził/a:
Żaneta Olszewska
St. Inspektor ds. zam. publ
Data: 20.12.2012r.

Wyjaśnienie.
Ingerencja w fabryczny układ zapłonu (nawet przez firmę dokonującą adaptację na ambulans)
może skutkować utratą ochrony gwarancyjnej na pojazd bazowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – są np. autoalarmy z funkcją PROTURBO, ich montaż nie powoduje utraty gwarancji.
12. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnej respirator wyposażony
w niezależną regulację częstości oddechowej regulowanej w zakresie od 8 do 40 oddechów na
minutę
- niezależną regulację objętości oddechowej w zakresie umożliwiającym wentylację dorosłych
i dzieci powyżej 5 kg
- z alarmem optycznym niskiego i wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych , alarmem
rozłączenia z pacjentem , alarmem rozładowania baterii
- butlą tlenową aluminiową o poj 2,7 L gwarantująca 400 L tlenu przy ciśnieniu roboczym w Polsce
150atm
- przenośnym zestawem tlenowym w konfiguracji umożliwiającej zawieszenie na noszach
i specjalnie dedykowanym uchwycie ściennym do respiratora
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
13. Treść pytania: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany respirator oprócz standardowego
trybu pracy CMV posiadał również tryb wentylacji CMV /DEMAND z funkcją oddechu na żądanie
co zagwarantuje iż pacjent w trakcie wentylacji „nie będzie kłócił się z respiratorem” Czy oferowany
mix tlenowy ma posiadać możliwość wentylacji tlenem 100% i max 50%
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, oferowany mix tlenowy ma posiadać
możliwość wentylacji tlenem 100% i max 50%

14. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważnej krzesełko o wadze
do 16 kg?
Odpowiedź: Nie
15. Treść pytania: Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnej
deskę ortopedyczną w konfiguracji wymaganej w SIWZ o wadze do 9 kg.
Odpowiedź: Tak, dopuści ale nie wymaga.
16. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania krzesełko kardiologiczne
wymagane w SIWZ o wadze do 15 kg?
Odpowiedź: Nie

