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Gdynia, dnia 02 listopada 2015 r. 

Nr sprawy ZP/PN/01/2015 
 
 
 
Wykonawcy w biorący  
udział postępowaniu 

 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę  ambulansu typu c wraz z wyposażeniem dla 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ”. 
 
 
 

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z siedzibą w Gdyni (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp, przedstawiają poniżej pytania i odpowiedzi, jakie złożyli Wykonawcy: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h, np. z uwagi na zgłoszenie naprawy w dniach ustawowo 
wolnych od pracy.  
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. UWAGA zmiana zapisów załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy w zakresie §8 
ust. 11 i 12 oraz załącznika nr 1a do SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – parametry wymagane użytkowo 
– techniczne dla pojazdu i wyposażenia. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ambulans sanitarny wyposażony w radio samochodowe oraz oddzielną 
nawigację z co najmniej mapą Polski.  
Odp.: Tak, Zamawiający dopuści. 
 
Pytanie nr 3 dotyczy §8 ust. 15 i 16 wzoru umowy: 
Prosimy o wykreślenie z projektu umowy §8 ust. 15 i 16 z uwagi, iż nie dotyczą prowadzonego postępowania.  
Odp.: Zamawiający wykreślił ze wzoru umowy z §8 ustępy 15 i 16. UWAGA zmiana zapisów załącznika nr 6 do SIWZ – 
wzór umowy w zakresie §8 ust. 15 i 16. 
 
 

Zamawiający, informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, w ten sposób, że: 
 

 
1) W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy z §8 Zamawiający usunął ustęp 15 i 16. Po tych zmianach we wzorze umowy 

w zakresie §8 pozostały zapisy w ustępach od 1 do 14. 
2) W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy z §8 ustęp 11 po zmianach zapisów otrzymuje następujące brzmienie: ” 

Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek i awarii wyposażenia i sprzętu medycznego nie może 
przekroczyć 14 (czternastu)  dni od daty jej zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. Początkiem 
rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie w formie pisemnej reklamacji. Naprawa lub wymiana na 
nowy wyposażenia i sprzętu medycznego nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 72 godz. od zgłoszenia.  

3) W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy z §8 ustęp 12 po zmianach zapisów otrzymuje następujące brzmienie: ” W 
przypadku naprawy sprzętu medycznego trwającego dłużej niż 72 godziny, Wykonawca dostarczy sprzęt 
zastępczy. Wykonawca dostarcza ww. sprzęt medyczny wolny od wad do siedziby Zamawiającego w terminie 
do 84 godzin od zgłoszenia awarii. 

4) W załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia – parametry wymagane użytkowo – 
techniczne dla pojazdu i wyposażenia ustęp 6 pkt d) otrzymuje następujące brzmienie: ”wykonawca zobowiązany jest 
do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od 
momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia” 
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Tekst jednolity SIWZ po modyfikacji zapisów w załączeniu. 
 
 
 

 
Z poważaniem 

 

Dyrektor  
        Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego  
                      w Gdyni 

                   mgr Beata Pająk Michalik 
 

 


