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Płock, dnia 30 lipca 2018 roku 

 

TZPiZI.3813/3148/18       

 

 

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr 

TZPiZI.3813/03/D/18 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę pn.: zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C. 

 

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2017r. poz. 1579 i 2018) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami. 

 

Dotyczy noszy reanimacyjnych  

Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 

1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor 

Polski z dnia 16 marca 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015? 

Odpowiedź. Tak Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów, potwierdzających zgodność noszy reanimacyjnych z 

normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, w postaci certyfikatów wystawionych przez 

niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi certyfikację wyrobów 

medycznych na terenie Unii Europejskiej oraz zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

że spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli 

specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego? 

Odpowiedź. Zgodnie z opisem przedmioty zamówienia sprzęt medyczny – musi posiadać zaświadczenie 

podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości potwierdzającego, że dostarczony sprzęt odpowiada 

określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. deklarację zgodności lub certyfikat CE 

zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 
Pytanie nr 3 

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze cenionego europejskiego producenta, o poniższych 

parametrach: 

Nosze główne rozłączne 

 Wykonane z materiału odpornego na korozję, malowanego metodą proszkową 

 Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej 

napięcie mięśni brzucha 

 Przystosowane do prowadzenia reanimacji 

 Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni 

 Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. 

 Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do 

ramy noszy 

 Rama o przekroju okrągłym 



 

 

  

 

 

 

 Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie 

wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący 

krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące 

 Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi 

 Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy 

 Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy 

 Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi 

 Waga noszy 22 kg, zgodne z wymogami normy PN EN 1865 

 Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy 

 Obciążenie dopuszczalne 250 kg 

 Dodatkowe pasy do transportu małych dzieci 

Transporter noszy głównych rozłącznych 

 Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i 

wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne 

wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę – pełna kontrola w 

trakcie wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu 

 Szybki i łatwy system połączenia z noszami 

 Zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony został dostęp do przycisków blokady 

składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady składania goleni stanowi 

zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem  noszy w dół 

 Regulacja wysokości w 7 poziomach – system ALS Automatyczny System Blokujący umożliwiający 

podniesienie noszy bez potrzeby uruchamiania żadnych blokad, dźwigni 

 Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy 

 Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia 

 Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360˚, 2 kółka wyposażone w hamulce 

 Wszystkie kółka jezdne o średnicy 200mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem w budynkach i 

poza nimi, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost 

 Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg 

 Uchwyty zintegrowane z ramą transportera 

 Waga transportera 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 

 Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami normy PN EN 1789 

 Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją 

 Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy 

 Rama o przekroju okrągłym 

 Tabliczka znamionowa informująca o dacie kolejnego przeglądu 

Odpowiedź.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Dotyczy Noszy podbierakowych: 

 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze podbierakowe z wielostopniową regulacją długości 

noszy w zakresie od 167 do 202 cm (dolny zakres jest tylko o 1 cm mniejszy niż oczekuje Zamawiający, różnica 

ta nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność noszy w użytkowaniu), o takiej konstrukcja zamków spinających 

łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia przez obsługę noszy spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Tak Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności nosze podbierakowe o parametrach 

wymienionych w pytaniu. 

 

Dotyczy Deska ortopedyczna z pasami i unieruchomieniem głowy: 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę ortopedyczną posiadającą 14 uchwytów do 

przenoszenia na całym obwodzie deski, odległość otworów od podłoża umożliwiająca pracę w grubych 

rękawicach ok. 2 cm, o obciążeniu dopuszczalnym 450 kg, ważącą 7,2 kg, spełniającą pozostałe wymagania 

SIWZ? 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy krzesełko transportowe: 



 

 

  

 

 

 

Czy Zamawiający dopuści krzesełko kardiologiczne renomowanego europejskiego producenta składane, z 

blokadą przypadkowego złożenia w czasie transportu, wyposażone w cztery kółka transportowe, przednie z 

hamulcami, teleskopowe rączki przednie umieszczone na jednej wysokości, w rączki tylne zintegrowane z ramą 

w jeden uchwyt do przenoszenia, o obciążeniu dopuszczalnym 180 kg, wadze do 15 kg, wyposażone w system 

płozowy, łatwo zmywalne oparcie i siedzisko z możliwością demontażu, 3 pasy pacjenta, wykonane z 

aluminium, tylne kółka średnica 175 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans,  

w którym system mocowania urządzenia do masaży klatki piersiowej przewidziano w przedziale medycznym na 

ścianie prawej?  

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §3 Wartość umowy i warunki płatności. 

Czy wartość pierwszej raty wskazanej w ppkt 2) pkt 2 powinna być taka sama jak pozostałych rat, czy też może 

stanowić 90% wartości ambulansu, a pozostałe 10% zostanie wówczas rozłożona na równe miesięczne raty? 

Odpowiedź. 

Wartość pierwszej raty w kwocie netto powinna być taka sama jak pozostałych rat. Ilość rat powinna być 

ustalona po wystawieniu pierwszej faktury licząc od daty wystawienia faktury do 30 czerwca 2019 r. Do 

pierwszej raty należy doliczyć podatek VAT od wartości netto dla całego zamówienia.  

 

1. Zamawiający wymaga aby fotel kierowcy posiadał pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, 

regulacja wysokości oraz regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył) 

czy fotel pasażera powinien posiadać takie funkcje? 

Odpowiedź.  Fotel pasażera nie musi posiadać takich samych funkcji jak fotel kierowcy. 

 

2. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby zamiast w schowku zewnętrznym plecak 

mocowany był na prawej ścianie w specjalnym zgodnym z PN EN 1789 uchwycie, który umożliwia 

korzystanie z jego zawartości ratownikowi siedzącemu na fotelu przy noszach? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności przedstawione rozwiązanie w pytaniu 

montażu plecaka. 

   

3. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści aby butla tlenowa 2,7l mocowana 

była na prawej ścianie w tylnej części przedziału medycznego z łatwym dostępem? 

Odpowiedź.  Tak Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności przedstawione rozwiązanie mocowania 

butli tlenowej 2,7 l. 

 

4. Czy czujniki parkowania przednie i tylne powinny być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego i być 

objęte gwarancją mechaniczną pojazdu bazowego? 

Odpowiedź.  Czujniki parkowania powinny być wyposażeniem fabrycznym pojazdy. 

 

5. Czy ze względu na ograniczoną ładowność pojazdu z DMC do 3,5t i związane z tym ryzyko przeważenia 

ambulansu ponad dopuszczalne obciążenie, Zamawiający dopuści ambulanse bez dodatkowej nagrzewnicy 

wodnej a zamiast tylnej belki sygnalizacyjne dopuści pojedynczą lampę LED? 

Odpowiedź.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie dodatkowej nagrzewnicy, natomiast zamiast. 

tylnej belki sygnalizacyjne dopuszcza pojedynczą lampę LED? 

 

6. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści szafkę na przegrodzie o wysokości 120 cm +/_ 

5cm? 

Odpowiedź.  Tak Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści szafkę na przegrodzie o wysokości 120 cm 

+/_ 5cm? 

7. Czy Zamawiający wymaga aby fotel u wezgłowia noszy posiadał możliwość dosunięcia i odsunięcia od 

noszy w każdym momencie eksploatacji bez użycia dodatkowych narzędzi co jest funkcjonalnym 

rozwiązaniem stosowanym jako standard w tego typu ambulansach? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie mocowania fotela u wezgłowia noszy. 

 

8. Czy Zamawiający dopuści panel sterujący w przedziale medycznym bez funkcji zegara i kalendarza a 

parametry te będą pokazywane przez dodatkowe urządzenie w przedziale medycznym? 



 

 

  

 

 

 

Odpowiedź. Tak Zamawiający dopuści przedstawione rozwiązanie panelu sterującego i dodatkowego 

urządzenie w przedziale medycznym pokazującego funkcję zegara i kalendarza.  

 

9. Czy Zamawiający dopuści montaż defibrylatora z ładowarką i pompy infuzyjnej do dwóch przesuwnych 

paneli na szynach a respiratora do specjalnie wzmocnionej powierzchni ściany na wysokości głowy 

pacjenta? 

Odpowiedź.  Tak Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie montażu pompy infuzyjnej, defibrylatora 

i respiratora 

. 

10. W związku z tym, iż każdy z producentów pojazdów użytkowych wydłużając okres gwarancji ogranicza go 

limitem kilometrów, Zamawiający zgodzi się punktować wydłużony okres gwarancji z limitem do 250 000 

km? 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

1. Dot. I, pkt. 1 - Czy we wnęce za przednią szybą w standardzie 1 DIN może być zamocowany panel 

sterujący, a radioodtwarzacz w centralnej części deski rozdzielczej? 

Odpowiedź.  Tak Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie w pytaniu. 

 

2. Dot. I, pkt. 1 -  Prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu, który będzie montowany w kabinie 

kierowcy na półce nad głową kierowcy? 

Odpowiedź.  Zamontowany będzie  radiotelefon – MOTOROLA DM 4600. 

 

3. Dot. I, pkt 1 – prosimy o potwierdzenie, iż po stronie Wykonawcy jest cała instalacja elektryczno -

antenowa wraz z antenami do systemu SWD PRM oraz adapter do montażu stacji dokującej. Natomiast po 

stronie Zamawiającego jest tablet z zasilaczem, drukarka z zasilaczem oraz moduł GPS.? 

Odpowiedź. Tak Zamawiający potwierdza powyższy opis.   

 

4. Dot. I, pkt. 13 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ma na myśli łopatę typu saperka. 

Odpowiedź.  Zamawiający nie ma na myśli saperki tylko łopatę. 
 

5. Dot. I, pkt. 25 -  Czy Zamawiający dopuści radio USB/MP3 zamiast CD? 

Odpowiedź.  Tak Zamawiający dopuszcza ofertę wymienionego radia. 

 

6. Dot. I, pkt. 25 – Prosimy o doprecyzowanie, czy w przedziale medycznym ma znajdować się jeden, czy 

dwa głośniki podłączone do radia? 

Odpowiedź.  W przedziale medycznym należy zamontować jeden głośnik. 

 

7. Dot. I, pkt. 25 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga potencjometry (regulacji głośności) 

do głośników zamontowanych w przedziale medycznym, czy Zamawiającemu wystarczy przycisk 

włącz/wyłącz? 

Odpowiedź.  Wystarczy przycisk włącz/wyłącz. 

 

8. Dot. XI, pkt. 1, ppkt. 2-3 – Prosimy zamawiającego o dopuszczenie podświetlenia szafek podsufitowych 

stałego z możliwością wyłączenia dzięki czemu przedmioty się tam znajdujące będą ciągle widoczne? 

Odpowiedź.  Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwianie podświetlenia szafek. 

 

9.  Dot. XI, pkt. 1, ppkt. 4 – Prosimy o podanie marki i modelu urządzenia do masażu klatki piersiowej 

będącego w posiadaniu Zamawiającego? 

Odpowiedź. Urządzenie to LUKAS 2  

 

10. Dot. XI, pkt. 4 a-  Czy Zamawiający dopuści podwójne gniazdo monoblokowe, zamiast dwóch oddzielnych 

pojedynczych? 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

11.  Dot. XI, pkt.4e-  Czy Zamawiający wymaga, aby przepływomierz był wyposażony w nawilżacz? 

Odpowiedź.  Przepływomierz powinien być wyposażony w nawilżacz.  

 



 

 

  

 

 

 

12. Dot. XIII, pkt.7 – Prosimy o podanie jaki sprzęt będzie miał zamontować wykonawca podczas 

przekazania? 

Odpowiedź. Sprzęt do zamontowani to miedzy innymi: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna i.t.p.  

 

13. Dot. XIV, pkt.3 – Prosimy o przedłużenie gwarantowanego czasu rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej 

zabudowy medycznej i jego wyposażenia do 72 godzin o chwili zgłoszenia. 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu zawartego w Paragrafie 3  pkt 3 ppkt 5) SIWZ o treści: 

„Zamawiający dopuszcza wymianę  sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych 

w przypadku naprawy powyżej 72 godzin…”, w związku z zapisem zawartym w § 5 ust. 7  wzoru umowy 

o treści: „Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na zastępczy o 

parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin”. Prosimy o 

określenie czy wymiana sprzętu jest uprawnieniem czy obowiązkiem Wykonawcy oraz o potwierdzenie, że 

przy liczeniu okresu 72 godzin będą brane pod uwagę tylko dni robocze. 

Odpowiedź. Wymiana sprzętu jest obowiązkiem Wykonawcy. Potwierdzamy, że okres 72 godzin dotyczy dni 

roboczych. 

 

2. Prosimy o dopisanie w § 5 ust. 7  wzoru umowy po słowach 24 godziny, iż przy liczeniu tego okresu 

będą brane pod uwagę tylko dni robocze. 

Odpowiedź.  Tak Zamawiający dopisze w § 5 ust. 7  wzoru umowy po słowach 24 godziny iż przy liczeniu tego 

okresu będą brane pod uwagę tylko dni robocze. 

 

3. Prosimy o wydłużenie terminu określonego w § 5 ust. 9  wzoru umowy do 30 dni. 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

4. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian 

umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do Paragrafu 17 pkt 3 SIWZ oraz §8 ust. 3 wzoru 

umowy punktu  o następującym brzmieniu: 

1) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.). 

Odpowiedź. Tak Zamawiający rozszerzy katalog zmian umowy o przedstawiony zapis. 

   

5. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w § 3, ust. 7 wzoru umowy rozumie 

odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na 

podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy 

wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek 

za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się 

odpowiednio. 

Odpowiedź.  Zamawiający rozumie odsetki ustawowe o których mowa w § 3, ust. 7 wzoru umowy rozumie 

odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych 

 

6.   W celu umożliwienia kalkulacji ceny oferty prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości rat jakie 

zobowiązany będzie spłacać Zamawiający. Wskazanie w SIWZ terminu płatności ostatniej raty na 30 

czerwca 2019 r. nie pozwala Wykonawcy na wyliczenie ilości rat, ponieważ nie ma on możliwości 

ustalić kiedy zakończy się procedura przetargowa i kiedy nastąpi zapłata pierwszej raty. Prosimy o 

sprecyzowanie  ilości rat. 

Odpowiedź.  Zamawiającemu na tym etapie postępowania trudno określić ilość rat, ponieważ nie znamy 

terminu dostawy ambulansów dlatego Wykonawca powinien przedstawić z fakturą harmonogram spłat. 

Zamawiający informuje, że wartość pierwszej raty w kwocie netto powinna być taka sama jak pozostałych rat. 

Ilość rat powinna być ustalona po wystawieniu pierwszej faktury licząc od daty wystawienia faktury do 30 

czerwca 2019 r. Do pierwszej raty należy doliczyć podatek VAT od wartości netto dla całego zamówienia.  

 

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, 

w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie 

nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat. 

Odpowiedź.  Zamawiający dopuszcza pierwsza lub ostatnia ratę wyrównawczą. 

 



 

 

  

 

 

 

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia dokumentów wskazanych w Paragrafie 6  pkt 2 SIWZ 

ppkt 2.4 SIWZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. dokumentów dotyczących przedmiotu 

zamówienia wystawionych przez producenta sprzętu. Pragniemy zauważyć, iż dla wyrobów 

medycznych I klasy ryzyka (niesterylnych i bez funkcji pomiarowej) – wytwórca samodzielnie 

przeprowadza ocenę zgodności, wystawia deklarację zgodności i oznakowuje swój wyrób znakiem CE 

bez konieczności uczestnictwa niezależnej jednostki notyfikowanej.  

 

Odpowiedź. Wymienione dokumenty powinny być dostarczone na wezwanie Zamawiającego i powinny być 

wystawione przez producenta.   

9. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony 

protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie 

uszkodzenia przedmiotu zamówienia”. 

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 2 ust. 9 „Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą pojazdów do momentu podpisania protokołu odbioru, lub 

dodatkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 8, jeżeli zostanie sporządzony. W związku z 

takim zapisem Zamawiający nie widzi potrzeby zamieszczać dodatkowego zapisu, jaki Państwo proponują. 

 

10. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §5 ust. 10 wzoru umowy. Zapis, iż: „Każda naprawa 

gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji na wymieniony element samochodu lub 

zabudowy sanitarnej i wyposażenia o czas trwania naprawy” w praktyce może oznaczać gwarancję 

dożywotnią oraz scedowanie całości obciążenia na Wykonawcę. Taka praktyka stanowi naruszenie 

natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę stron. Usługi gwarancyjne de facto 

nie są bezpłatne a ich koszt przez każdego z Wykonawców jest uwzględniany w cenie oferty. 

Odpowiedź.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

11. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy o nadanie §5 ust. 10 wzoru umowy 

brzmienia: „W przypadku wymiany elementu samochodu lub zabudowy sanitarnej i wyposażenia 

gwarancja biegnie od nowa przez okres 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony 

przedmiot zamówienia jest dłuższy niż 6 miesięcy to gwarancja na dany podzespół lub element upływa 

z końcem upływu gwarancji na przedmiot zamówienia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji 

nie mógł z niej korzystać”. 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

  

12. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie wysokości kary wskazanej w 

§4 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy do 5%.  

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

13. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej 

wskazanej w §4 ust. 1 pkt 2  i 3 wzoru umowy do 0,1%.  

Odpowiedź.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

14. Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w §6 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy lub jego modyfikację, 

poprzez wyłączenie konieczności uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie 

wykonywania usług gwarancyjno-serwisowych osobom trzecim (pracownikom serwisu). 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie widzi problemu w uzyskaniem zgody na 

wykonanie usług  gwarancyjnych osobom trzecim. 

 

15. Prosimy o wyjaśnienie jakie czynności zobowiązany będzie wykonać Wykonawca w ramach 

świadczenia usługi: „pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego” o którym mowa w Paragrafie 

3 pkt 2 SIWZ. 

Odpowiedź. Zamawiający przez pełny serwis gwarancyjny rozumie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

jaki świadczy producent pojazdu bazowego i producent zabudowy medycznej.  

 

16. Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w § 9 ust. 1 wzoru umowy lub jego modyfikację, poprzez 

wskazanie, że Zamawiający przed dokonaniem nabycia zastępczego jest zobowiązany do wyznaczenia 

Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie zamówienia. 

Odpowiedź.  Podtrzymujemy zapisy SIWZ. 

 



 

 

  

 

 

 

17. Prosimy o usunięcie z Formularza „Opis przedmiotu zamówienia” przy opisie Pojazdu kompletnego 

zapisu: „zgodnie ze świadectwem homologacji”. Świadectwo to zostanie załączone do dokumentów 

niezbędnych do rejestracji na etapie dostawy przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, załączone świadectwo powinno być  kopą 

homologacji. 

 

18. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego 

stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). 

Odpowiedź.  Majątek trwały wykazany w aktywach Zamawiającego stanowi naszą własność w 100% 
 

19. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie 

internetowej następujących dokumentów: Bilansu, rachunku wyników za dwa ostatnie lata i okres 

bieżący. 

Odpowiedź.  Powyższe dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

20. Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada łóżek zakontraktowanych przez NFZ. 

Odpowiedź.  Zamawiający nie posiada łóżek. 

 

21. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań 

Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy. 

Odpowiedź. Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy w zakresie, na jaki wyraził zgodę i zamieści na stronie 

internetowej. 

 

22. W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych 

osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego 

tym podmiotom / osobom trzecim, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, np. 

podwykonawcom? 

Odpowiedź.  Zamawiający wyrazi zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych 

osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego 

 

2) Czy Zamawiający zawrze dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z 

Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy ? 

Odpowiedź.  Zamawiający zawrze dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z 

Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy. 

 

3) W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2), czy Zamawiający wyrazi zgodę aby stosowna 

umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy ? 

Odpowiedź.  Nie 

 

4) W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 3), prosimy o udostępnienie na stronie internetowej 

Zamawiającego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.   

Odpowiedź.  Zamawiający udostępni umowę powierzenia na stronie internetowej. 

 

23. 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.  Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

 

  

 

 

 

 

24. 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.  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

25. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 

 

„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 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 wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności 

przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź.  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

26. 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. 

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. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

27. 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 zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą 

umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679, jak również – za jego zgodą 

– 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 

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 xxxxxx, który wyznaczył 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 xxxxxx.  

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z 

Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres 

mailowy xxxx.   

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. 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 

Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów 

dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i 

konferencje Spółki). 



 

 

  

 

 

 

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do kontrahenta w sposób poufny, 

przez wyznaczony personel.” 

Odpowiedź.  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

II. Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający poprawioną 

umową zamieści na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl . 

 

III.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe zmiany SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Z-ca Dyrektora  

ds. Medycznych 

lek. med. Piotr Rykowski 

………………………………………….. 

(Podpis Kierownika Zamawiającego) 

                                                                   

 

http://www.bip.wspritsplock.pl/

