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Żary, 19 maja 2021 r. 

Nr postępowania: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/K/2021  

 

INFORMACJA NR 1  

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wykonanie dostawy pn.: 

„Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem” 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz w związku z art. 284 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 2019 z późn.zm. 

– dalej: „ustawa ZP”) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: 

„SWZ”).  

Pakiet 1  

Pytanie nr 1. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „fabrycznie nowego ambulansu” 

wskazanym w treści SWZ, Dział III pkt. III.1. ppkt. 3 oraz treści projektu umowy 

§1 ust. 1 Zamawiający rozumie także pojazd z przebiegiem technicznym – jest to 

niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich 

przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów 

bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „fabrycznie nowego ambulansu” rozumie także pojazd 

z przebiegiem technicznym.  

Pytanie nr 2. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez dokumenty niezbędne do rejestracji 

pojazdu, o których mowa w treści SWZ, Dział III, pkt. III.1. ppkt 5 oraz oraz 

treści projektu umowy §3 ust. 5 pkt. 7), nie obejmuje faktury, która jest 

dostarczana Zamawiającemu po dokonaniu dostawy. Należy wskazać, że faktura 

jest wystawiana na podstawie protokołu odbioru, a więc po dostawie i 

sprawdzeniu jej kompletności i prawidłowości. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że 

dostarczony ambulans jest wadliwy bądź występują braki w dostawie, nie dojdzie 

wówczas do podpisania protokołu odbioru, a faktura nie zostanie wystawiona. 

Może również wystąpić niezależne od stron zdarzenie, np. wypadek, który 

uniemożliwi dostarczenie przedmiotu umowy w przewidzianym terminie. W 

takiej sytuacji również nie dojdzie do dostawy ani do podpisania protokołu. Nie 

można zatem wymagać od Wykonawcy, aby wystawił fakturę przed odbiorem i 
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dostarczył ją w tym samym dniu, w którym dostarczy przedmiot zamówienia.  

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający potwierdza, że faktura ma zostać wystawiona po wydaniu Wykonawcy protokołu 

zdawczo – odbiorczego i nie mieści się w katalogu dokumentów, jakie mają zostać dostarczone w 

momencie przekazania przedmiotu zamówienia.  

Pytanie nr 3. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści Działu III, pkt. III.1, ppkt. 9, lit. d) SWZ 

i wskazanie, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 

w wyniku prac prowadzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania 

przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem szkód powstałych z winy 

Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na taka zmianę. Zapisy SWZ jednoznacznie wskazują, że chodzi 

o szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania 

przedmiotu zamówienia.  

Pytanie nr 4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązki Wykonawcy w zakresie 

serwisu pogwarancyjnego o których mowa w treści SWZ, Dział III, pkt. III.1. 

ppkt. 6 ograniczają się do przedłożenia wykazu punktów świadczących serwis 

pogwarancyjny, zaś serwis pogwarancyjny będzie wykonywany na koszt i ryzyko 

Zamawiającego.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wskazuje, że w pkt III.1.6 SWZ zawarto wymogi odnoszące się do dostarczenia 

przez wykonawcę dokumentacji, a nie świadczenia usług serwisu. Obowiązek przedłożenia 

wykazu punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych 

ambulansu, został natomiast wskazany w pkt III.1.5 SWZ. W żadnych z pozostałych postanowień 

SWZ Zamawiający nie zwarł wymogu prowadzenia serwisu pogwarancyjnego przez Wykonawcę.  

Pytanie nr 5. Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako 

długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 2 ust. 6 projektu 

umowy na następujący: „Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy”.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.  

Pytanie nr 6. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o zmianę brzmienia 

§2 ust. 6 projektu umowy i wskazanie, że za dzień zapłaty uważa się datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, nie jego uznania  
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Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. Z uwagi na powyższe treść SWZ ulegnie zmianie 

we wskazanym zakresie. Po zmianie treść § 2 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:  

"6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego." 

Pytanie nr 7. Proszę o wyjaśnienie §2 ust. 5 projektu umowy, gdyż Zamawiający wskazał w 

nim, że Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury na sprzęt zgodnie z 

nazewnictwem/zapisem SWZ. Jednocześnie w par. tym wskazano, że na fakturze 

nie jest konieczne wyszczególnienie elementów wchodzących w skład kompletu 

na fakturze. Pragniemy zauważyć, że na fakturze znajdą się dwie pozycje – 

pozycja dot. ambulansu oraz sprzętu. Jeżeli Zamawiający życzy sobie  

rozdzielania asortymentu sprzętowego  na poszczególne pozycje prosimy o 

potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza  dokonanie takiego rozbicia na 

załączniku do faktury.   

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na warunki dotacji na fakturze powinna znaleźć się 1 

pozycja, tj.: „Ambulans sanitarny z wyposażeniem” kpl. 1. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza  

dokonanie rozbicia poszczególnych pozycji na załączniku do faktury.   

Pytanie nr 8. Prosimy o zmianę czasu reakcji serwisu o którym mowa w § 5 ust. 12 treści 

projektu umowy  z 48 godzin na 72 godziny  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.  

Pytanie nr 9. Prosimy o wydłużenie wskazanego w § 5 ust. 13 terminu naprawy z 7 do 10 dni 

roboczych oraz z 14 do 20 dni roboczych, a także terminu wskazanego w § 5 ust. 

14 z 4 dni kalendarzowych na 6 dni roboczych.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.  

Pytanie nr 10. Prosimy o zmianę § 5 ust. 17 wzoru w taki sposób, aby pięciokrotna naprawa 

tego samego element lub podzespołu uprawniała Zamawiającego  do żądania 

wymiany wadliwego podzespołu/element na nowy.   

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.  

Pytanie nr 11. Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy o:  

⎯ zmianę §6 ust. 1 lit. d) w taki sposób, aby kara umowna była naliczana nie 
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za godzinę, ale dzień zwłoki. Naliczanie kary umownej za godzinę zwłoki jest 

w naszej ocenie nadmierne.   

⎯ zmianę §6 ust. 2 poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 

10%  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. 

Pytanie nr 12. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §7 ust. 1 projektu umowy fragmentu 

„przez wyznaczonych pełnomocników a następnie członków dyrekcji”. 

Postanowienia umowne nie mogą ograniczać strony w decydowaniu o 

konfiguracji prowadzonych negocjacji. Osoba upoważniona przez stronę może 

mieć takie same kompetencje do prowadzenia negocjacji i zawierania 

porozumień co dyrekcja. Wprowadzony przez Zamawiającego schemat stanowi 

nieuzasadnione ograniczenie swobody stron.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. Z uwagi na powyższe treść SWZ ulegnie zmianie 

we wskazanym zakresie. 

Pytanie nr 13. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na 

etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał 

aktualny wzór umowy.   

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający, wskazuje, że zgodnie z art. 286 ust. 7 w zw. z art. 286. ust. 1 i nast. Jest zobowiązany 

do umieszczenia zmiany treści SWZ na stronie nietetrowej prowadzonego postępowania. została 

wskazana w pkt. I.2.5 SWZ, tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/ Jednoczesnie w pkt. I.3.1 SWZ 

Zamawiający określił, że zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, tj.:https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz: 

www.bip.105szpital.pl 

Pytanie nr 14. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz 

rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień 

umowy za nieważne lub nieskuteczne,  prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie w miejsce §10 ust. 1 projektu umowy następujących zapisów, 

stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:  

„Klauzula salwatoryjna” 

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, 

z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia 

jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za 

nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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pełną moc i skuteczność.   

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną 

zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w 

pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie 

zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.  

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i 

w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za 

nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w 

przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego 

za zaliczeniem ceny zapłaconej Dostawcy przez Odbiorcę z tytułu 

przeniesienia własności przedmiotu umowy.”  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w §10 

ust. 1 PPU znajduje się klauzula salwatoryjna.  

Pytanie nr 15. W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą 

o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie 

elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów 

elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i 

przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej 

możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w 

znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione 

będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 781 § 2 kodeksu 

cywilnego równa jest formie pisemnej.   

 Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

Pytanie nr 16. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne 

zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów 

zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i 

zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.    

 Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

Pytanie nr 17. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie 

elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym 

będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w 

pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który 

opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana 
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data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży 

swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu 

opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie 

traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej 

propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał 

umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże 

się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy 

przez Wykonawcę do Zamawiającego.   

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

Pytanie nr 18. W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy 

o wykreślenie §10 ust. 7 projektu umowy i dodanie w jego miejsce postanowień 

wskazanych poniżej:  

§ ___ 

Zawiadomienia 

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, 

zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem 

Umowy będą przesyłane:  

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy 

wskazane w Umowie albo 2) za pośrednictwem e-maila na następujące 

adresy e-mail:  

Strona:  Adres e-mail:  

Wykonawca    

Zamawiający    

2. W celu uniknięcia wątpliwości:  

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się 

za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki 

z punktu kurierskiego  lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za 

doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona 

odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez 

osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu 

dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;   

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za 

doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 

15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień 

roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy);  
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3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu 

lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod 

rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres 

lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest 

za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub 

adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do 

Umowy.  

  

§ ___ Postanowienia końcowe  

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:  

1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem 

nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej 

oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art.  

781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych 

w Umowie albo; 2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W razie wyboru formy elektronicznej:  

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci 

elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na 

następujące adresy e-mail:  

Zamawiający:_________________________,  

Wykonawca:__________________________;   

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za 

doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 

15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym 

(dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy).  

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w 

formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej 

Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli 

złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej 

Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.  

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub 

rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego 

albo kuriera.   

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, 

sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie 

zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze Stron.   
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6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia 

Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. 

W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest 

odnotowywana przy jego nazwisku.   

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa 

zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych 

od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest 

zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia 

Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie 

data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami 

przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, 

a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data 

doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią.  

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

Pytanie nr 19. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy 

prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:   

1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej 

(Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.  

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, 

zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*  

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo 

Wykonawcy do  rozwiązania Umowy.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pytanie nr 20. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy 

prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:   

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której 

wchodzi Wykonawca XXX  dotyczące zgodności na poziomie 

międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej 

Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www  pod następującym 

linkiem (**).   

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 
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Pytanie nr 21. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy 

prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

„Klauzula reklamacyjna  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub 

usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub 

rozliczeń pieniężnych.  

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:  

 1) ustnie:  

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.  

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.   

 2) w formie pisemnej:  

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.  

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.  

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.   

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za 

pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego 

pełnomocnictwem w formie zwykłej.  

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji 

pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie 

uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.  

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na 

złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, 

Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:  

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie 

reklamacji,  

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,  

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być 

dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie 

dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez 

Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą 

okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu 

rozpatrywania reklamacji.  

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez 

Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego 

trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że 

Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na 

wniosek Zamawiającego.  

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na 

rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą 

Zamawiającego.  
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9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi 

Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić 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. Szczegółowe 

informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: 

https://rf.gov.pl/.  

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pytanie nr 22. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy 

prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

„Klauzula ochrony danych osobowych  

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane 

Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i 

informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:   

a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z 

zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;  

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 (c)  

Rozporządzenia (EU) 2016/679;  

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w 

szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez 

naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie 

danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f)  

Rozporządzenia (EU) 2016/679;  

d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i 

komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679  

(takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług 

oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).    

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i 

kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie 

umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych 

osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie 

pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i 

informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione 

osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i 

administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a 
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także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i 

regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.   

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu 

wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem 

spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub 

ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we 

wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach 

sądowych.   

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo 

uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak 

również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i 

nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu 

dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza 

przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.  

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła 

Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, 

zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić 

się w celu egzekwowania swoich praw. Inspektorem Ochrony Danych, 

wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez 

Administratora, jest xxxxxxxx.   

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się 

z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany 

adres lub na adres mailowy xxxxxx.    

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych 

dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.  

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych 

Osobowych przez   

  

Kontrahent  oświadcza, że (proszę o zaznaczenie właściwej rubryki):  

󠆸 wyraża zgodę  

󠆸 nie wyraża zgody    

na przetwarzanie przez Spółkę Danych Osobowych w calach marketingowych 

oraz przekazywanie/ przesyłanie przez Spółkę informacji marketingowych, w 

tym informacji handlowych (proszę o zaznaczenie właściwej rubryki):  

󠆸 telefonicznie  

󠆸 za pośrednictwem poczty elektronicznej  

󠆸 za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS    

  

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta 

w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 
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Pytanie nr 23. Prosimy o dodanie do projektu umowy w miejsce §9 ust. 6 projektu umowy 

zapisów wskazanych poniżej:  

  

  § ___ Siła wyższa  

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób 

realizacji Umowy, w szczególności:  

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, 

w tym stany zagrożenia epidemicznego;  

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, 

mobilizacje, rekwizycje lub embarga;   

c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty 

wojskowe lub cywilne;  

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od 

paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 

radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych 

niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych 

składników;   

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki 

wynikające z wystąpienia siły wyższej.   

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana 

bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia 

siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.   

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających 

lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym 

brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne 

skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.   

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności 

dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej 

wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania 

umowy.   

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z 

przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych 

przewidzianych na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego 

wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.   

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii 

działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od 

umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie 

świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot 

wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, 
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Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy 

przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, 

którą zatrzymał Zamawiający. 8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia 

niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w 

warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z 

rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. 

W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości 

przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne 

konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub 

znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pakiet nr 2  

Dotyczy noszy głównych rozłącznych: 

Pytanie nr 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga 

aby nosze były zgodne z polskimi normami zharmonizowanymi ujęte w 

Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Monitorze 

Polskim z dnia 21.04.2021 

(https://www.dziennikustaw.gov.pl/M2021000033901.pdf), tj. PN-EN 

1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający 

oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami w 

postaci certyfikatów wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną 

potwierdzających zgodność z harmonizowanymi normami, dodatkowo 

zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w 

odniesieniu do norm zharmonizowanych? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. III.1. SWZ Zawarł wymóg aby dostarczony asortyment był 

zgodny z obowiązującymi normami. Przedmiotowym środkiem dowodowym w tym zakresie jest 

oświadczenie własne Wykonawcy składane wraz z ofertą (patrz. pkt. VII.2 SWZ). Zamawiający 

nie widzi konieczności nadmiernego sformalizowania procedury postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Jednocześnie wskazuje się, że Oświadczenie Wykonawcy jest składane 

pod odpowiedzialności karnej, jeżeli w wyniku jego złożenia Zamawiający zostanie wprowadzony 

w błąd, co do zgodności oferowanego asortymentu z obowiązującymi normami.  

Pytanie nr 2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga 

aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w 

pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-

1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednim dokumentami 

tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/M2021000033901.pdf
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zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC? 

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz 

zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół 

Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek 

transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w 

Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, 

przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w 

szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób 

normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się 

najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN 

(Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić 

jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka 

certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym 

tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze 

reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865. 

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami 

zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, 

winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.  

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego 

z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z 

aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania 

ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako 

pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może 

nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. III.1. SWZ Zawarł wymóg aby dostarczony asortyment był 

zgodny z obowiązującymi normami. Przedmiotowym środkiem dowodowym w tym zakresie jest 

oświadczenie własne Wykonawcy składane wraz z ofertą (patrz. pkt. VII.2 SWZ). Zamawiający 

nie widzi konieczności nadmiernego sformalizowania procedury postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Jednocześnie wskazuje się, że Oświadczenie Wykonawcy jest składane 

pod odpowiedzialności karnej, jeżeli w wyniku jego złożenia Zamawiający zostanie wprowadzony 

w błąd, co do zgodności oferowanego asortymentu z obowiązującymi normami. 

Pytanie nr 3. W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o 

dopuszczenia noszy firmy Medirol model Clinic Extero zgodnych z najnowszymi 

zharmonizowanymi normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, 

będącym produktem równoważnym, w wielu parametrach przewyższającym 

opisane przez Zamawiającego nosze reanimacyjne, w wyniku różnic 

konstrukcyjnych w budowie posiadające zagłówek regulowany z możliwością 

odchylenia do tyłu, przygięcia głowy pacjenta do klatki piersiowej, dodatkowo 

wyposażony w stabilizator głowy pacjenta z możliwością usunięcia i ułożenia 



Strona 15 z 19 

głowy na wznak zamiast podgłówka z możliwością przedłużenia ramy noszy, 

zbudowane z profili okrągłych, obciążenie 250 kg nosze (o wiele więcej niż w 

opisanych przez Zamawiającego noszach), malowanych proszkowo- 

podwyższona wytrzymałość na uszkodzenia na skutek otarć, obić itp., zamiast 

profili prostokątnych w gumowym odbojnikiem z boku noszy, z dużymi, 

ułatwiającymi transport kołami o średnicy 20 cm wyposażonymi w otwartą felgę 

z tworzywa sztucznego , ze zintegrowanymi uchwytami z ramą transportera z 

przodu i z tyłu, bez dodatkowych uchylnych uchwytów (ograniczenie ruchomych 

elementów powoduje mniejsze koszty eksploatacji), profile ramy transportera w 

przekroju okrągłe, dzięki czemu zwiększone jest obciążenie maksymalne do 275 

kg. Oferowane nosze spełniają pozostałe wymogi SIWZ?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zgodnie z SWZ.  

Pytanie nr 4. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje 

aby dostarczone nosze wyposażone były w cztery skrętne kółka o 360 stopni o 

średnicy przynajmniej 160 mm, dzięki czemu łatwiejszy będzie transport 

pacjenta na nierównym podłożu, miękkim terenie? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zgodnie z SWZ.  

Dotyczy respiratora:  

Pytanie nr 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby 

dostarczony respirator transportowy wyposażony był w nieładowalną baterię 

umożliwiającą pracę jako respirator transportowy ok. 2 lat? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zgodnie z SWZ.   

Pytanie nr 2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści na 

zasadzie równoważności respirator renomowanego  europejskiego producenta 

firmy Weinmann model Medumat Standard A będący na wyposażeniu wielu 

szpitali i ambulansów w Polsce posiadający poniższe parametry: 

⎯ Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z 

wymaganiami normy EN 794-3 

⎯ Respirator pneumatyczno-elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą 

respiratora 

⎯ Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek 

⎯ Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg 
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⎯ Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu 

respiratora 

⎯ Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV 

⎯ Tryb wentylacji wspomaganej SIMV 

⎯ Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający 

zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika 

⎯ Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta 

⎯ Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym 

momencie cyklu wentylacji 

⎯ System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia 

w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych  np. 

przy  kaszlu pacjenta 

⎯ Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową  

bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar 

⎯ Wentylacja 100% -tlenem  i  mix tlenowy  ok 60 % 

⎯ Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej 

⎯ Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min 

⎯ Pojedynczy oddech w zakresie 75 – 4000 ml 

⎯ Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min. 

⎯ Waga respiratora ok. 1.1 kg 

⎯ Manometr manualny 

⎯ Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie 

⎯ Alarmy bezpieczeństwa  - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia 

wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia 

tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm  autotestu 

⎯ Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach 

pracy jako respirator transportowy 

⎯ Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min 

⎯ Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami 

⎯ Temperatura pracy w zakresie od:  -18°C do + 60°C 

⎯ Zastawka PEEP mocowana bezpośrednio do zaworu pacjenta  

⎯ Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-

3: Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg 

EN 61000 – 4 – 2 

⎯ Mocowanie ścienne do respiratora zgodne z PN EN 1789 – deklaracja 

zgodności 

⎯ Wyposażenie respiratora: przewód pacjenta wielorazowego użytku, zastawka 

pacjenta, przewód zasilający do tlenu z szybkozłączem typu AGA długość 2m, 

zastawka PEEP 

⎯ Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: torba transportowa z kieszeniami i 

uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca 

transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające 
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zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy, reduktor tlenowy z gniazdem AGA 

O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atm, 

przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie 

zabezpieczającej przed uszkodzeniem, butla tlenowa aluminiowa, DIN 2,7l – 

pusta, 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie, na zasadzie równoważności. W wyniku 

powyższego treść SWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wskazuje przy tym, że treść niniejszej 

informacji stanowi dokument postępowania. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w pkt. III.3 

SWZ przewidział rozwiązania równoważne względem opisanym w OPZ.  

Dotyczy ssaka akumulatorowego: 

Pytanie nr 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści 

ssak przenośny model Accuvac Lite o wydajności ssania 22 l/min, podciśnieniu 

maksymalnym 80 kPa, czas pracy na akumulatorze 45 minut, waga ok. 5,6 kg, 

wymiary 370 mm x 277 mm x 146 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie, na zasadzie równoważności. W wyniku 

powyższego treść SWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wskazuje przy tym, że treść niniejszej 

informacji stanowi dokument postępowania. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w pkt. III.3 

SWZ przewidział rozwiązania równoważne względem opisanym w OPZ. 

Dotyczy krzesła kardiologicznego: 

Pytanie nr 2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści 

krzesełko kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o 

poniższych parametrach: 

⎯ Przeznaczone do  transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach, 

⎯ Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach 

⎯ Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-

nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego 

, siedzisko i oparcie szybko demontowane 

⎯ Nośność krzesełka 180 kg 

⎯ Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość) 

⎯ Wymiar  kół przednich 75 mm, tylne 175 mm  

⎯ Przednie koła skrętne 

⎯ Hamulec na kołach przednich, 

⎯ Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach 

⎯ Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą 

krzesełka 
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⎯ Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie 

⎯ 3 pasy bezpieczeństwa 

⎯ Powłoka ochronna łatwe  do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne 

⎯ Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu 

⎯ Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka 

⎯ Waga bez akcesoriów  ok 13 kg 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dopuszcza.  

Pakiet 3  

Pytanie nr 1. Prosimy o podanie szacunkowego przebiegu rocznego ambulansu w celu 

wyliczenia kosztu pakietu serwisowego.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wskazuje, iż średnia ilość przebiegu rocznie posiadanych ambulansów sanitarnych 

wynosi w zaokrągleniu do pełnych tysięcy: 60 tys. km/rocznie. Na potrzeby oszacowania kosztu 

pakietu serwisowego należy przyjąć maksymalny przebieg 60 tys. km/rocznie.  

Pytanie nr 2. Dotyczy umowy paragraf 5 (warunki gwarancji i serwisu) - prosimy o 

potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów okresowych 

samochodu bazowego (np. wymiana kloców, oleju, itp.) w okresie gwarancji co 

może podnieść cenę oferty w zależności od przebiegu od 10-20 tys. zł. 

Zgodnie z SWZ.  

Pytanie nr 3. Dotyczy umowy paragraf 5 (warunki gwarancji i serwisu) - prosimy o 

potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów okresowych 

samochodu bazowego w okresie gwarancji co może podnieść cenę oferty o ok. 

6-8 tys. zł.  

Zamawiający potwierdza stawiany wymóg.  

Pytanie nr 4. Dotyczy umowy paragraf 5 (warunki gwarancji i serwisu) - prosimy o 

potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów okresowych 

sprzętu medycznego w okresie gwarancji co może podnieść cenę oferty o ok. 4-

6 tys. zł.  

Zamawiający potwierdza stawiany wymóg.  

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający wymaga ambulansu zastępczego w przypadku przekroczenia 

czasu naprawy zgodnego z pkt. 13, paragrafu 5 umowy?  

Zgodnie z SWZ.  
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Zmiana treści SWZ 

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 186. ust. 1 ustawy PZP dokonał zmiany 

załącznika nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Dokonaną zmianę treści SWZ 

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

Zmiany treści SWZ nie są zmianami istotnymi dla sporządzenia oferty w myśl art. 286 ust. 3 

ustawy PZP i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o której mowa w art. 286 

ust. 9 ustawy PZP.  

Przedłużenie terminu składania ofert  

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze art. 284 ust. 3 Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert oraz odpowiednio 

termin otwarcia ofert.  

Nowy termin skalania i otwarcia ofert:  

a) Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 10:00,  

b) Termin otwarcia ofert: 24 maja 2021 r. godz. 10:30.  

Zmiana treści ogłoszenia  

Informacje o przedłużonym terminie skalania ofert Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu 

o zmianie ogłoszenia, którą udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

 

 
ZATWIERDZAM  

ZATWIERDZIŁ 

Komendant Szpitala 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

 

 

 

 

 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74 / 696 556 226  

data wykonania 19 maja 2021 r. 

 


