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Poznań dnia 29 kwietnia 2019 r 
 
 
 

 
Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Zamawiającego udzielenie odpowiedzi 
na zadane poniżej pytania: 
 
 
 
Pytanie 1.  
 
Czy Zamawiający dopuści nosze renomowanego producenta wyposażone w 4 kółka jezdne o średnicy 
20 cm, 2 koła skrętne 360 stopni, 2 koła wyposażone w hamulce, z możliwością ustawiania 3 pozycji tj. 
pozycja załadunku, pozycja złożona i pozycja łóżka z brakiem blokady do przenoszenia w pozycji 
złożonej? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Odp. Nie wyrażamy zgody. 
 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Poznaniu 
Dotyczy ogłoszenie nr 539646-N-2019 z dnia 2019-04-18 r. 

 
 
Pytania do SIWZ. 
 

1. Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności dopuści ambulans z 
silnikiem diesel z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu 
Common Rail, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na 
sprawną pracę w ruchu miejskim o pojemności do 2300 cm3. 

 
Odp. Tak, wyrażamy zgodę 

 
2. Proszę o potwierdzenie zapisu SIWZ w punkcie 7: „niezależne ogrzewanie 

przedziału medycznego min. 2 kW powietrzne”, że zamawiający wymaga 
ogrzewania typu „webasto”. Będzie to trzecie niezależne ogrzewanie po 
podstawowym ogrzewaniu cieczą chłodzącą z silnika po przez dodatkową 
nagrzewnicę oraz ogrzewaniu postojowym – grzejnik elektryczny o mocy min. 
1800W zasilany z sieci 230V. 

 
Odp. Zgodnie z siwz 

 
3. Czy zamawiający dopuści ambulans wyposażony w panel sterujący usytułowany w 
zabudowie sufitowej, wyświetlacz zegara i kalendarza na ścianie działowej. 
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Odp. Nie wyrażamy zgody 

 
4. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równości składane krzesełko transportowe 
wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących. 
Wyposażone w 4 kółka transportowe w tym, dwa z blokadą obrotu wyposażone w 
teleskopowo wydłużane przednie rączki transportowe z regulacją, wyposażone w 
pary składanych tylnych rączek transportowych. Siedzisko wykonane jest z mocnego 
materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, 
odpornego na wodę oraz na olej napędowy. Krzesełko wyposażone w 2 pasy 
zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie. Waga krzesełka 13 kg, 
dopuszczalne obciążenie powyżej 170 kg. Deklaracja Zgodności z PN EN 1865. 
Możliwość rozbudowy krzesełka o system płozowy. Zapis SIWZ dotyczący krzesełka 
wskazuje na jednego producenta. 
 
Odp. Wyrażamy zgodę, ale waga krzesełka nie może przekroczyć 10 kg. 

 
5. Prosimy o podanie producenta oraz modelu schodołaza będącego na wyposażeniu 
zamawiającego w celu dopasowania uchwytu montażowego. 
 
Odp.  Schodołaz zakupiony w 2016 od firmy: 
PARAMEDICA Polska Sp. z o.o Sp. k. 
Ul. Żołny 11 
02-815 Warzszawa 
 
Producent: FERNO  
Model:  EZ-Glide Kategoria: Schodołazy gąsienicowe  
 

 

Dotyczy:  Postępowanie „Dostawa karetki transportowej dla przychodni” 

Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 12/19 

W imieniu firmy ………na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. przesyłamy Zamawiającemu zapytania do ww sprawy. 
 

Dotyczy Noszy: 

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze 

transportowe monoblokowe renomowanego europejskiego producenta firmy Medirol 

model Sanero wyposażone w 4 kółka skrętne o 360 st., 2 wyposażone blokadę jazdy na 

wprost i 2 wyposażone w hamulce, posiadające 7 ustawień wysokości, wyposażone w 

uchwyty do przenoszenia zintegrowane z ramą noszy, stanowiące jednocześnie osłonę 

przed przypadkowym dostępem do panelu obsługi, z dźwigniami dblokowywania 

goleni kodowanymi kolorem czerwonym, o maksymalnej ładowności 250 kg, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ, zdjęcie w załączeniu? 

 

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/i/kategoria-Przetargi/1?q=zamówienia+publiczne
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Odp. Wyrażamy zgodę 
 

Dotyczy defibrylatora AED. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach, przy zachowaniu pozostałych 

wymagań SIWZ: 

-posiadający wbudowaną pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapis 60 minut danych EKG, z 

rozbudowaną pamięcią zewnętrzną w postaci zainstalowanej karty SD dającej możliwość zapisu do 30 

godzin danych EKG. Takie rozwiązanie umożliwia zapisanie 31 godzin danych EKG.  

- w którym przenoszenie danych odbywa się poprzez kartę SD. Dzięki przenoszeniu danych kartą SD, 

po ewentualnym zdarzeniu ratownicy zabierają kartę i nie są zmuszeni czekać na przegranie danych 

lub wracać po dane EKG . Oddając kartę, na miejscu zostaje wciąż w pełni funkcjonalny defibrylator, 

który w tym momencie będzie korzystał z pamięci wewnętrznej. 

- wyposażony w jedną baterię nieładowalną, działająca cztery lata w trybie gotowości, 125 wyładowań 

lub 8h monitorowania z baterii. Jeśli Zamawiający dopuści ten parametr pozwoli to na złożenie się 

większej liczbie wykonawców, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność. Niektóre defibrylatory na 

rynku muszą być wyposażone w 10 baterii aby mogły poprawnie pracować. Jest to na tyle nie 

komfortowe, że wystarczy problem z jedną baterią (przesunięcie, niewłaściwe ułożenie, wadliwy 

egzemplarz), aby zaszła konieczność wymiany całego kompletu tj. 10 baterii . 

 
Odp. Nie wyrażamy zgody 

                                                                               

Szanowni Państwo 
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W załączniku przesyłamy zapytania do SIWZ.  

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości. 

 

Pod spodem pytania w wersji edytowalnej: 

1. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego 

dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. 

oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie 

wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca 

podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu 

jej utrzymania. 

Odp. Całość kosztów serwisowo – przeglądowych ma wchodzić w cenę oferty. 
 

2. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają 

być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas 

wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o 

standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania. 

 

Odp. Całość kosztów serwisowo – przeglądowych ma wchodzić w cenę oferty. 
 

3.    Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, 

mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo 

podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna 

ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania. 

Odp. Całość kosztów serwisowo – przeglądowych ma wchodzić w cenę oferty. 
 

4.    Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy. 

Odp. Wyrażamy zgodę. (Maksymalny stan licznika przy odbiorze do 1000 kilometrów). 
 

5.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o dopuszczenie standardowej długości gwarancji na 

lakier jaka jest udzielana przez producenta czyli 24 miesiące. 

Odp. Wyrażamy zgodę. 
 

6.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o dopuszczenie maksymalnego momentu 

obrotowego o wartości 270 Nm. 

Odp. Nie wyrażamy zgody 
 

7.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o dopuszczenie kierownicy tylko z regulacją 

głębokości. 

Odp. Nie wyrażamy zgody 
 

 

8.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o dopuszczenie ogrzewania cieczą chłodzącą silnik 

poprzez dodatkowy parownik z funkcją grzania zamontowany razem z układem klimatyzacji. Wyjaśnienie: w tak 

małym samochodzie montuje się tak zwany parownik z funkcją grzania i chłodzenia ze względu na brak miejsca, 

na osobną dodatkową nagrzewnicę oraz klimatyzację. 
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Odp. Zgodnie z siwz 
 

9.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – z uwagi, iż jest to ambulans transportowy nie jest w nim 

wymagana instalacja 230V czyli gniazda 230Vw przedziale, gniazdo zewnętrzne, drugi akumulator, ogrzewanie 

postojowe. Prosimy Zamawiającego o pomyślenie nad użytecznością i ewentualną rezygnacją ze względu na 

rosnące koszty. Zamawiający nie wymaga przetwornicy, a więc napięcie w gniazdach 230V będzie tylko podczas 

postoju po podpięciu do sieci. 

Odp. Zgodnie z siwz 
 

 

10.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – czy Zamawiający dopuści tylko dwie dodatkowe niebieskie 

lampy na grillu co wpłynie na cenę (obniży ją). 

 

Odp. Wyrażamy zgodę. 
 

 

11.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – czy opisany w dwóch punktach: miejsce na mocowanie 

krzesełka kardiologicznego oraz dodatkowe miejsce mocowania „schodołazu" będącego własnością 

Zamawiającego dotyczy jednego tego i samego krzesełka/schodołazu czy w samochodzie mają znajdować się dwa 

miejsca montażu jedno dla krzesełka kardiologicznego, a drugie dla schodołazu Zamawiającego? 

Odp. W samochodzie mają znajdować się dwa miejsca montażu jedno dla krzesełka 
kardiologicznego, a drugie dla schodołazu 

 

12.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – czy opisane: dodatkowe miejsce mocowania „wózka 

inwalidzkiego" jest tym samym miejscem co parametr punktowany i nie jest obligatoryjne? 

 

Odp. miejsce mocowania „wózka inwalidzkiego" jest tym samym miejscem co parametr 

punktowany i jest obligatoryjne. 
 

 

13.    Dotyczy parametrów punktowanych – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o miejsce mocowania złożonego 

wózka inwalidzkiego. 

 

Odp. TAK 

 

14.    Dotyczy parametrów punktowanych – prosimy o podanie wymiarów na jakie ma być przygotowane to 

miejsce. Wyjaśnienie: z uwagi na wymóg dwóch miejsc w przedziale medycznym oraz jednego leżącego, a także 

miejsca na schodołaz, może fizycznie zabraknąć miejsca na mocowanie wózka. 

 

Odp. Proszę o doprecyzowanie pytania. Producent schodołazu podany we wcześniejszym 

pytaniu, wymiary wózka standardowe.  
 

15.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – czy Zamawiający na pewno wymaga anteny do 

radiotelefonu z instalacją podłączeniową? Jeśli tak – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu jaki będzie 

Zamontowany w samochodzie abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt. 

 

Odp. Zamawiający nie zna jeszcze marki i modelu radiotelefonu jaki będzie Zamontowany 

w samochodzie. 
 

16.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – z uwagi na niski typ samochodu prosimy o dopuszczenie 

montażu świateł roboczych do oświetlania miejsca akcji na dachu a co za tym idzie – odstających od dachu. 

Natomiast ich wysokość nie przekracza wysokości belki świetlnej. 
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Odp. Zgodnie z siwz 
  

17.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – czy oprócz sprzętu medycznego opisanego w siwz, 

Wykonawca ma przygotować miejsce na jakiś inny sprzęt Zamawiającego np. ssak, deskę ortopedyczną, itp.? 

Odp. Zgodnie z siwz 
 

Szanowni Państwo 

Przesyłam jeszcze dodatkowe zapytania: 

1. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o dopuszczenie na lewej ścianie okna stałego, bez 

możliwości otwierania. 

Odp. Tak dopuszczamy. 

 

2.    Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o dopuszczenie fotela kierowcy bez podłokietnika. 

Odp. Zgodnie z siwz 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę karetki transportowej dla 

przychodni”. Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 12/19.  

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy Zamawiający przed zawarciem umowy z Wykonawcą dopełni obowiązków wynikających z ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w tym m.in. 

wypełni formularz "Poznaj swojego klienta"?   

Odp. Zamawiający jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. 

2. 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” 

3. 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. 

4. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie 

zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 
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„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.” 

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy 

 

5. 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. 
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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. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. 

 

6. 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 także organom 
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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 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.” 

Odp. Zgodnie z siwz 
 

7. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na 
stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i 
strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy oraz sprawozdania 
wstępnego za 2018 r. 

 

Odp. Sprawozdania finansowego przekazujemy do KRS i tam można się z nim zapoznać. 
 

8. Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego 

przedziału: mniej niż 10 pracowników 

a) od 10 do 50 
b) od 50 do 250 
c) powyżej 250  

 

Odp. Sprawozdania finansowego przekazujemy do KRS 
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9. Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego 

przedziału 

a) mniej niż 8,5 mln  
b) od 8,5 mln  do 42,5 mln  
c) od 42,5  mln  do 212,5 mln  
d) powyżej 212,5 mln. 

  

Odp. Sprawozdania finansowego przekazujemy do KRS 
 

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

Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy. 

Odp. Zamawiający nie będzie zamieszczał. 

11. W związku z treścią pkt III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu: „Zamawiający wymaga od wykonawców 

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: „ Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawcę nie musi składać powyższych 

dokumentów.   

Odp.  Formularze stanowiące załączniki do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 

1127 z dnia 27 lipca 2016 r.), jest to szablon BZP.  Jeżeli Zamawiający wymagałby takiego 

oświadczenia to należało zaznaczyć potwierdzenie  „TAK”   w szablonie BZP 

12. Prosimy o potwierdzenie, że przez wezwanie, o którym mowa w pkt 8.6 w części 8 SIWZ Zamawiający 

rozumie wezwanie z art. 26 ust. 2 u. Pzp., jeśli nie prosimy o określenie na jakiej podstawie prawnej opierać 

się będzie wskazane wezwanie.  

Odp. Zamawiający rozumie wyjaśnienie z art. 87 ust. 1 PZP 

13. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dostosowanie jego 
treści do obowiązujących przepisów prawa. Pragniemy nadmienić, iż Wykonawca w terminie 3 dni od 
zamieszczenia informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, ma obowiązek złożyć oświadczenie, które 
winno odnosić się do przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej z 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca nie jest zobowiązany do 
wskazywania w oświadczeniu listy podmiotów należących z nim do tej samej grupy kapitałowej. 
 

Odp. Wzór oświadczenia Zamawiającego składa się z dwóch punktów. O który punkt pyta 
Wykonawca? 

 
14. Prosimy o informację czy i na jakim etapie postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14  RODO oraz Załącznik – Zestawienie parametrów technicznych. Dokumenty te nie zostały 

wskazane ani w katalogu dokumentów do złożenia wraz z ofertą ani w katalogu dokumentów 

przedkładanych na wezwanie z art. 26 ust. 2 u. Pzp. 

Odp. Wraz z ofertą. Zał. Do siwz formularz oferty A. 3., 8.  

15. Prosimy Zamawiającego o dostosowanie brzmienia pkt. 22.2 SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu, które 

przewidywało przesłanki do zmiany umowy.  
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Odp. Wzór umowy załącznik do siwz zgodny, a co za tym idzie brzmienie pkt. 22.2 SIWZ, zgodnie 

z ogłoszeniem  

16. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie: „pełny serwis  gwarancyjny”, o którym mowa w 

Załączniku – Zestawienie parametrów technicznych, jakie czynności ma obejmować.  

Odp. Pod pojęciem: „pełny serwis gwarancyjny”, Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich 

czynności serwisowych przewidzianych przez ASO i dostarczenie wszystkich niezbędnych części 

i elementów zapewniających bezusterkowe działanie dostarczanej karetki i jej wyposażenia. 

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonywanym serwisem.   

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści, aby naprawy zabudowy i sprzętu medycznego odbywały 

się w serwisie producenta, nie jak wskazano w załączniku parametry techniczne punkt „Warunki 

dodatkowe” w ASO. Naprawy w Autoryzowanej Stacji Obsługi mogą się odbywać tylko w zakresie pojazdu 

bazowego. Producenci zabudowy i sprzętu dysponują odrębnymi serwisami.  

Odp. Pełny serwis gwarancyjny i naprawy zabudowy i sprzętu medycznego zapewnia Wykonawca 

na swój koszt u Zamawiającego. 

 

18. Prosimy o ujednolicenie zapisów dot. terminów realizacji zgłoszonych usterek i napraw wskazanych w 

Załączniku – Zestawienie parametrów technicznych z terminami wskazanymi we wzorze umowy i wskazanie 

takich terminów jak wskazano we wzorze umowy. Prosimy także o dostosowanie obowiązku dostarczenia 

pojazdu zastępczego do obowiązku wskazanego w §5 ust. 16 wzory umowy.  

Odp. Zamawiający wykreśla zapis z Załącznika do siwz – parametry techniczne o treści:  

„Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany przedmiotu 

umowy. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 

72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta - łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansu 

do wskazanego serwisu gwarancyjnego(na terenie miasta Poznania).  

W przypadku nie usunięcia usterek i napraw gwarancyjnych w terminie 72 godzin od chwili 

zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest wstawić pojazd zastępczy o parametrach użytkowych 

równych lub lepszych w terminie 96 godz. od chwili telefonicznego zgłoszenia usterki.” 

19. Prosimy o wyjaśnienie na jakim etapie należy dołączyć do umowy dokumenty wskazane pod Załącznikiem 

– Zestawienie parametrów technicznych tj. ulotki, katalogi, opisy, materiały opisowe itd. Z opisu pod 

załącznikiem wynika, że do oferty z pkt 8.6 w części 8 SIWZ, że na wezwanie Zamawiającego – prosimy o 

ujednolicenie zapisów. 

Odp. Zestawienie parametrów technicznych: „Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji 

udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy 
dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta” 

do oferty z pkt 8.6 w części 8 SIWZ należy dołączyć: „Oświadczenie, że oferowany przedmiot 

zamówienia posiada ważne dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych” 

 

20. Prosimy o modyfikację zapisu zawartego pod Załącznikiem - Zestawienie parametrów technicznych, 

zgodnie z którym wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w 

danych produktowych producenta. Warunek ten może nie być możliwy do spełnienia, materiały opisowe 

producenta mogą nie zawierać dokładnego opisu każdego z parametrów. Prosimy o dopuszczenie złożenia 

w takim przypadku stosownego oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego te dane/parametry lub 

dopuszczenie możliwości potwierdzenia jedynie parametrów/danych kluczowych i istotnych. 
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Odp. Nie wyrażamy zgody. 

21. Prosimy o wykreślenie z Formularza Oferta zapisu zawartego w Formularzu Oferty Przetargowej w pkt 1 o 

treści: „zgodnie z wypełnionym formularzem asortymentowo-cenowym wg załącznika do SIWZ”. SIWZ nie 

zawiera załącznika o takiej nazwie. 

Odp. Wykreślamy zapis „zgodnie z wypełnionym formularzem asortymentowo-cenowym 

wg załącznika do SIWZ”. 

22. Prosimy o wskazanie w jakim trybie ustawowym nastąpi wezwanie do dostarczenia dokumentów o którym 

mowa w pkt 5 Formularza Oferty Przetargowej oraz o jakie konkretnie dokumenty chodzi Zamawiającemu. 

Domyślamy się, że Zamawiającemu chodzi o wezwanie z art. 26 ust. 2 u. Pzp., jeżeli tak to prosimy o zmianę 

terminu 3 dni na termin określony w ustawie – 5 dni. 

Odp. Zamawiający rozumie wyjaśnienie z art. 87 ust. 1 PZP. Dokumenty dopuszczające sprzęt do 

obrotu, eksploatacji na terenie Polski. 

23. Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w pkt C Formularza Oferty Przetargowej poprzez dodanie na końcu 

wyjaśnienia **): „o ile są oni znani w dniu składania ofert”. Wykonawca nie ma obowiązku zawierania umów 

podwykonawczych na etapie przed złożeniem oferty, wybór podwykonawcy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami może nastąpić w późniejszym terminie. 

Odp. Punkt c ma brzmienie:  „C. Podwykonawcy: Dostawy będące przedmiotem niniejszego 

postępowania wykonamy *samodzielnie / z udziałem podwykonawców” 

Wykonawca wypełnia ofertę wg swojego uznania. 

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie pod pojęciem „ fabrycznie nowa karetka” także pojazdy 
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. 

 

Odp. „fabrycznie nowa karetka” pojazd bazowy musi być nowy nieużywany, zgodnie z 
wcześniejszymi wyjaśnieniami. 

 
25. W związku z zapisem zawartym w pkt B ppkt 1. Formularza Oferty Przetargowej prosimy o informację czy 

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy z Wykonawcą w trybie korespondencyjnym. 

Odp. Nie dopuszczamy. 

26. Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy pojęć „po zainstalowaniu” „instalacji”, które pojawiają się w treści 
wzoru umowy – przedmiotem zamówienia jest karetka, która nie wymaga instalacji, a jedynie 
uruchomienia. 

Odp. Pojęcia instalacja odnosi się do zabudowy  medycznej. 

27. Prosimy o wskazanie jaki dokument stanowić będzie załącznik 1 do umowy (o którym mowa w §1 ust. 7 
wzoru umowy) i załącznik 2 do umowy (o którym mowa w §3 ust. 5 wzoru umowy).  

Odp. Załącznik nr 1 – oferta, Załącznik nr 2 zestawienie parametrów technicznych. 

28. Prosimy o zamianę pojęcia „sprzęt”, o którym mowa w §2 ust. 4 wzoru umowy na „pojazd” bądź 
„ambulans”. Przedmiotem dostawy nie jest sprzęt.  

Odp. Zamawiający uważa, że całość karetki transportowej jest sprzętem. 
 
29. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy 

Zamawiającego o modyfikację §2 ust. 5 wzoru umowy na następujący: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień 
uznania rachunku wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT”. 
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Odp. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

30. W razie braku zgody na powyższe prosimy o zmianę §2 ust. 5 wzoru umowy na następujący: „Za dzień 
zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. 

Odp. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
31. W związku z zapisem zawartym w §5 ust. 5 wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć 

obowiązek świadczenia usług serwisu pogwarancyjnych. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wymogu 
świadczenia takiej usługi będzie ona przedmiotem odrębnej, odpłatnej umowy, zawartej z Zamawiającym 
po upływie okresu gwarancji.  

 

Odp. Usługi serwisowe pogwarancyjne są usługami odpłatnymi. 

32. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie §5 ust. 6 wzoru umowy poprzez dodanie po określeniu 
„niezbędnych formalności” sformułowania „związanych z naprawami i przeglądami 
gwarancyjnymi”. W związku z zawartą umową własność przedmiotu umowy przejdzie na 
Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca nie może odpowiadać za wszelkie formalności 
związane z ambulansem, w tym związane z jego własnością. Obowiązki Wykonawcy po dostawie 
ambulansu ograniczają się do prawidłowego wykonywania czynności gwarancyjnych.  

 

Odp. Nie dopuszczamy zmiany umowy.  

33. Prosimy o dostosowanie §8 wzoru umowy do brzmienia art. 145 u. Pzp. Wskazany artykuł ustawy wskazuje 
na termin na odstąpienie równy 30 dni, a nie miesiąc jak zostało to określone przez Zamawiającego.  

 

Odp. Zamawiający zmienia zapis umowy na 30 dni. 

34. Prosimy o wykreślenie  §9 ust 1 z wzoru umowy. Niektóre ze zmian mogą się okazać niekorzystne dla 
Zamawiającego, ale jednocześnie konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia, taką zmianą będzie 
np. dopuszczona przez Zamawiającego zmiana umowy w wyniku ustawowego podwyższenia stawki VAT 
która będzie niekorzystna dla Zamawiającego, ale jednocześnie zasadna i konieczna dla prawidłowego 
rozliczenia transakcji. 

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

35. Ze względu na sprzeczności zapisów (np. terminy wskazane w ust. 13 - naprawa przedmiotu zamówienia w 
ciągu 7 dni lub 14 jeśli części zostaną sprowadzone z zagranicy i ust. 15 – naprawa usterki pojazdu, czyli 
przedmiotu zamówienia zawsze 14 dni oraz w ust. 14 – wykonawca ma dostarczyć sprzęt zastępczy na cały 
czas naprawy i ust. 15 – wykonawca ma dostarczyć sprzęt zastępczy dopiero po 4 dniach po przekroczeniu 
terminu naprawy określonego w ust. 13), zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §5 ust. 
12-18 wzoru umowy poprzez zmianę ich na poniższe: 
12. „Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń na usterkach w formie 

telefonicznej lub e-mailem w dni robocze w godzinach od 07.00 do 15.00. Czas reakcji serwisu-do 48 
godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

13. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających 
przedmiot umowy lub jego element do pełnej sprawności w terminie do 7 dni roboczych od pon do pt z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili jej zgłoszenia, natomiast naprawy z wymianą 
części zamiennych sprowadzanych od producenta z zagranicy w terminie do 14 dni roboczych od pon do 
pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili jej zgłoszenia o ile jest to możliwe 
technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony. Termin ten ulega 
przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca nie będzie miał dostępu do przedmiotu umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. 
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14. Na czas naprawy sprzętu medycznego, trwającej dłużej niż 7 dni, Wykonawca dostarczy sprzęt medyczny 
zastępczy o parametrach nie gorszych od tych, jakie posiada sprzęt naprawiany. 

15. W razie konieczności przewiezienia sprzętu do serwisu-koszty transportu w okresie gwarancji pokrywa 
Wykonawca. 

16. Po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu/elementu/części przedmiotu umowy, 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespołu, elementu lub części 
urządzenia na nowy w terminie 14 dni roboczych od wezwania, a Wykonawca będzie zobowiązany 
zadośćuczynić żądaniom.” 
 

Odp. Nie wyrażamy zgodny. Wyjaśnienia powyżej w pkt. 18  
 

36. Z uwagi na konieczność zachowania równowagi Stron umowy prosimy o zmianę §6 ust. 4 wzoru 
umowy i wskazanie, że w przypadku obciążenia karą umowną Strony mają prawo do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do 
pełnej wysokości poniesionej szkody.  

 

Odp. Nie wyrażamy zgodny. 
 

 

37. Prosimy o wykreślenie zapisu §6 ust. 6 wzoru umowy, ponieważ przewidziana przez 
Zamawiającego kara umowna jest rażąco wysoka, a także wykorzystuje instytucję kary umownej 
w sposób sprzeczny z funkcją, jaką powinna ona pełnić w ramach stosunku cywilnoprawnego oraz 
w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Kary umowne w umowach o zamówienie 
publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Zgodnie z 
zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie Zamawiającego do ustalenia 
warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż Zamawiający nie może swego prawa 
podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z  ograniczeń swobody umów, jak i z podstawowej 
zasady prawa cywilnego, wyrażonego w art. 5 kc, zgodnie, z którym nie można czynić ze swego 
prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub 
z zasadami współżycia społecznego.  Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie kary 
umownej ustanowionej w §6 ust. 6 wzoru umowy.  

Odp. Nie wyrażamy zgodny.   
 

38. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o uzupełnienie §6 ust. 6 wzoru umowy poprzez 
wskazanie, że chodzi o odmowę zarejestrowania pojazdu z winy Wykonawcy. Wykonawca nie może 
ponosić odpowiedzialności za błędy leżące po stronie Zamawiającego, dodatkowo w tak szerokim 
zakresie jak określił to Zamawiający.  
 

Odp. §6 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „W przypadku odmowy 
zarejestrowania pojazdu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy umowa ulega 
rozwiązaniu z winy Wykonawcy i Zamawiającemu przysługują kary umowne w 
wysokości 85% wartości oferty. 
 

 

39. Z wskazanych w pytaniu 37 tożsamych względów oraz uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c.  
dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco 
wygórowana prosimy o zmianę zapisów §6 ust.  1, 2, 3  wzoru umowy na następujące: 

 

1.”    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % ceny brutto umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.  

b) w przypadku zwłoki w dostarczeniu brakującego sprzętu, uzupełnienia brakujących ilości, lub 
wymiany wadliwych części stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy – 100 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie braków/wad. 
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c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki któregokolwiek z przeglądów o których mowa w §5 ust 7. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05% ceny brutto umowy za każdy 
dzień zwłoki o której mowa §5 ust. 12. 

e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05% ceny brutto umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki o których mowa w §5 ust  18. 

2. Z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 5 % wartości brutto 
określonej w §2 ust 1. 

3. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości umowy za odstąpienie od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienie niniejsze nie dotyczy przypadków określonych 
w art.145 ustawy o zamówieniach Publicznych.” 

 

Odp. Nie wyrażamy zgodny. 
 

 

40. Prosimy o zmianę zapisu zawartego w §6 ust.  5 wzoru umowy poprzez zastąpienie pojęcia 
„aparatu zastępczego” pojęciem „sprzętu zastępczego”. 
 

Odp. Wyrażamy zgodę. 
 

41. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §7 ust. 1 wzoru 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. 

 

Odp. Wyrażamy zgodę. 
 

 
42. Prosimy Zamawiającego o powołanie się w §7 ust. 3 wzoru umowy na właściwy numer Dziennika 

Ustaw, w którym opublikowano ustawę Prawo zamówień publicznych. Wskazany przez 
Zamawiającego numer publikatora jest nieaktualny. Obecnie obowiązuje tekst jednolity ustawy 
z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. Powołanie się na nieaktualny publikator, zgodnie z wyrokiem KIO 
18 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 653/17 może mieć dla stron daleko idące, negatywne 
konsekwencje.  

 

Odp. Wykreślamy  publikator z  §7 ust. 3 wzoru umowy. 
 

Prosimy Zamawiającego o wskazanie czy protokół odbioru, który ma stanowić załącznik do umowy 

zgodnie z §9 ust. 6 wzoru umowy zostanie przygotowany przez Wykonawcę czy Zamawiającego. 

W razie wskazania, że protokół odbioru zostanie sporządzony przez Zamawiającego prosimy o 

dołączenie wzoru do odpowiedzi.  

 

Odp. Protokół odbioru zostanie sporządzony przez strony w trakcie wykonywania odbioru.  

 

43. Z uwagi na zbliżające się dni ustawowo wolne od pracy i związany z nimi okres urlopowy, oraz 
konieczność uwzględnienia odpowiedzi zamawiającego na powyższe pytania w ofercie co sprawia, 
iż realny czas na rzetelne przygotowanie oferty ulega znacznemu, uprzejmie prosimy o 
wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14.05.2019 r. Z góry dziękujemy za pozytywne 
rozpatrzenie naszej prośby. 

 



Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 12/19 

 

16 
 

Odp. Zamawiający zmienia termin składania ofert na 10.05.2019 r. Godzina i miejsce pozostają 

bez zmian 

 

Nazwa zadania: Dostawa karetki transportowej dla przychodni.  

 
Pytanie 1. 

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub 

lawecie ? 

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia. 

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi we wcześniejszych odpowiedziach. 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. 

w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie 

gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ? 

Odp. Odbiór u Zamawiającego, Poznań ul. Szylinga 1 

Pytanie 3. 

Czy radioodtwarzacz fabryczny ma być wyprodukowany w fabryce producenta pojazdu 

bazowego i posiadać fabryczną gwarancję zgodną z wymogami siwz ? 

 

Odp. Radioodtwarzacz fabryczny zgodny z wymogami siwz. 

 
 


