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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.LCh.63.2.P.2016 Rybnik, 21.03.2016 r. 
  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

najem ambulansu drogowego typu „B” dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - POWTÓRZONY 

(DZp.LCh.63.2.P.2016) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 21.03.2016 r. 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wyjaśnia co następuje 

oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

GREGOR-TRANS, ul. Mickiewicza 9A, 83-200 Starogard Gdański 

Pytanie 1  

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku podstawienia samochodu zastępczego na czas np. wymiany oleju, 

opon lub drobnej naprawy o ile czas usunięcia usterki lub wykonania przeglądu będzie krótszy niż 4 

godziny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian 

w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ w ten sposób, że § 5 ust. 5 i 6 otrzymują 

brzmienie: 

5. W przypadku konieczności dokonania planowej naprawy lub przeglądu pojazdu Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, 

na czas naprawy lub przeglądu, sprawny pojazd zastępczy spełniający wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ i Umowie, którego rok produkcji nie może być wcześniejszy niż 

pojazdu wskazanego w ofercie Wykonawcy i Załączniku nr 1 do Umowy na czas naprawy lub 

przeglądu pojazdu, za wyjątkiem o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Udostępnienie 

pojazdu zastępczego musi zostać dokonane w sposób i w terminie zapewniającym Zamawiającemu 

możliwość nieprzerwanego wykonywania transportów medycznych. 

6. W przypadkach niedostępności pojazdu na skutek np. wymiany oleju, wymiany opon, drobnej naprawy 

lub wykonania przeglądu trwających do 4 godzin Zamawiający nie będzie wymagał zapewnienia samochodu 

pojazdu zastępczego. 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający dopuści samochód zastępczy o identycznych parametrach technicznych ale 

wyprodukowany przed rokiem 2008 (na okres nie przekraczający siedmiu dni roboczych). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie samochodu zastępczego wyprodukowanego przed rokiem 

2008. 

 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający będzie eksploatował samochód zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi? 

 



Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający będzie eksploatował przedmiot najmu zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi. 

 

Pytanie 4  

Czy w przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w terminie płatności większej niż 150 dni daje 

Wykonawcy prawo do powstrzymania się z wykonywania świadczeń wynajmu lub prawo rozwiązania 

umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmian Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ w ten sposób, że w § 

8 wykreśla ust. 6. Dotychczasowy ust.7 otrzymuje oznaczenie 6.  

 

Pytanie 5  

Czy zamawiający naliczy karę przewidzianą w § 10 pkt 1 podpunkt 1 w przypadku, gdy Zamawiający 

rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, a do czego ma prawo w przypadku zmian przepisów 

regulujących wymogi dla ambulansów typu B? 

Odpowiedź: 

Nie, w takim wypadku Zamawiający nie naliczy kary umownej.  

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 

do SIWZ w ten sposób, że  § 10 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

1)   15 000,00 PLN w razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego 

ze skutkiem natychmiastowym, za wyjątkiem rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym na podstawie § 11 ust. 3 lit.c); 

Pytanie 6  

Czy Zamawiający wykreśli z umowy § 11 pkt 6 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmian w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ w ten sposób, że § 

11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Łączna odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w 

tym z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu ograniczona jest do rzeczywistej straty i 

do kwoty dziesięcio miesięcznego czynszu najmu. 

  W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 12a Ustawy PZP, 

przedłuża termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert – 24.03.2016 r. godz. 9:30, 

- nowy termin otwarcia ofert – 24.03.2016 r. godz. 10:00. 
 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść SIWZ w: 

- pkt XIII.7. z: 

„7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał 

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz 

z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 

21.03.2016 r. do godziny 930.” 
 

na: 
 

„7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał 

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz 

z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 



Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 

24.03.2016 r. do godziny 930.”; 
 

- pkt XV.10. z: 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: Najem ambulansu drogowego typu B dla potrzeb  SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  - POWTÓRZONY– Pakiet …” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 22.03.2016 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.LCh.63.2.P.2016” 
 

na: 
 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 

 
 

„Oferta na: Najem ambulansu drogowego typu B dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - POWTÓRZONY – Pakiet …” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 24.03.2016 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.LCh.63.2.P.2016” 
 

 

- pkt XVI.1 z: 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 22.03.2016 r. do godz. 930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).” 
 

na: 
 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 24.03.2016 r. do godz. 930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).”; 
 

- pkt XVI.3. z: 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, w 

budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.” 
 

na: 
 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, w 

budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.”. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma: 

- SIWZ po zmianach z dnia 21.03.2016 r., 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako 

integralną część SIWZ. 
 

 

 

         Z poważaniem 

         

 


