
PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 

„Dostawę ambulansów sanitarnych typu C szt. 5” 
 

 Numer sprawy: TP/246/2022 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawę ambulansów sanitarnych typu C szt. 5” numer sprawy: TP/246/2022 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  

zgodnie z Art. 135 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 do pkt 1-2 Noszy Głównych i Transportera Noszy Głównych 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw transportowy (nosze + 

transporter) renomowanego producenta, firmy STRYKER, o następujących parametrach 

technicznych: 

 

1.NOSZE GŁÓWNE 

STRYKER USA – model 6100 M1 

 

• Wykonane z materiału odpornego na korozję 

• Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej 

długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. 

• Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i 

pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. 

• Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 75 stopni. 

• Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich 

przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. 

• Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak 

do pozycji węszącej 

• Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych 

bezpośrednio do ramy noszy. 

• 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. 

• Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy 

chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia 

lub prowadzenia na transporterze. 

• Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość 

na ekstremalne przeciążenia) 

• Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. 

• Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. 

• Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. 

• Obciążenie dopuszczalne 227 kg 

• Waga oferowanych noszy 20 kg zgodny z normą PN EN1865 

• Gwarancja 24 miesiące. 



 

2.TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH 

               STRYKER USA – model 6100 M1 

• 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. 

• Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; 

• Regulacja wysokości w 7 poziomach. 

• Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech 

poziomach pochylenia 

• Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. 

• Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce. 

• Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną 

osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera 

• Wszystkie kółka jezdne o średnicy 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na 

wprost. 

• 4 główne uchwyty transportera 

• Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością 

odblokowania goleni 

• Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona 

wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) 

• Przyciski blokady goleni kodowane kolorami 

• Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą 

transportera. 

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

korozją. 

• Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera 227 kg. 

• Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. 

• Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą 

jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 

93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie. 

• Waga transportera 35.05 kg. Waga transportera do max.36 kg  przy ładowności 

przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami norm 

równoważnych dla PN EN 1789:2007+A2:2014  i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim 

dokumentem wystawionym zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- 

dokumenty zostaną dostarczone przy dostawie. 

• Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności – zostanie 

dostarczona przy dostawie. 

• Gwarancja 24 miesiące. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza nosze z możliwością płynnej regulacji kąta 

nachylenia oparcia do 75 stopni, oraz o dopuszczalnym obciążeniu minimum 227kg. 

 

2.Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga dostarczenia transportera wyposażonego w 

dodatkowe uchylne uchwyty transportera po stronie wezgłowia, ułatwiające unoszenie noszy i 

posiadających niezależną zdublowaną cięgnie rozblokowującą składanie i rozkładanie goleni ? 

ODPOWIEDŹ: Minimalne wymagania zostały określone w Opisie przedmiotu zamówieni 

stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ i oferowany produkt musi je spełniać. 

 

3.Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga dostarczenia noszy posiadających 

fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed 

uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze? 

ODPOWIEDŹ: Minimalne wymagania zostały określone w Opisie przedmiotu zamówieni 

stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ i oferowany produkt musi je spełniać. 



 

4.Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga dostarczenia noszy, których rama  

wykonana jest z profili o przekroju prostokątnym a to podwyższa wytrzymałość na ekstremalne 

przeciążenia? 

ODPOWIEDŹ: Minimalne wymagania zostały określone w Opisie przedmiotu zamówieni 

stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ i oferowany produkt musi je spełniać. 

 

5. Proszę o zmianę pkt IX ppkt 3 lit. b SWZ poprzez dostosowanie go do treści §2 ust. 1 pkt 1 

lit. a i b. roporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415), zgodnie z którym 

Zamawiający może żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie. art. 108 

ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p., a nie w zakresie całego art. 108 ust. 1 ustawy 

pzp. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji. 

 

6. Prosimy Zamawiajacego o zmianę treści pkt XV ppkt 3.2) SWZ, poprzez wykreślenie z niego 

ppkt 3.2. dotyczącego formy wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych i poręczeń 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Formy wnoszenia wadium zostały w 

sposób wyczerpujący określone w treści art. 97 ust. 7 ustawy PZP i nie zalicza się do nich 

poręczeń bankowych ani poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji. 

 

7. Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. c projektu umowy 

dotyczy wyłącznie ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do siedziby 

Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 

 

8. Proszę o wykreślenie §5 ust. 6 oraz o zmianę §3 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie projektu 

umowy poprzez nadanie im następującego brzmienia: „Płatność zostanie dokonana w 

terminie do ............ dni od dnia dostarczenia Sprzedającemu faktury VAT. Podstawą do 

wystawienia faktury VAT jest podpisany (bez zastrzeżeń) protokół odbioru. Wzór protokołu 

odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. Podpisany protokół potwierdza przekazanie 

Kupującemu ambulansów z wyposażeniem bez żadnych usterek”. Ponadto, prosimy także 

o wykreślenie wyrażenia „oraz przekazania przez Sprzedającego Kupującemu faktury VAT” 

z treści zdania trzeciego §3 ust. 1 projektu umowy. Należy wskazać, że faktura VAT może 

zostać wystawiona dopiero po dostawie przedmiotu zamówienia, która zostanie 

potwierdzona podpisanym przez strony protokołem odbioru. Zamawiający nie może zatem 

oczekiwać, że w dniu dostawy Wykonawca przekaże mu wraz z dostarczonym 

przedmiotem zamówienia fakturę VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona maksymalnie w 

terminie 2-3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu, a następnie zostanie dostarczona 

Zamawiającemu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w dniu dostawy przedmiotu umowy do 

Zamawiającego, Strony sporządzą i podpiszą jeden wspólny protokół odbioru, który 

potwierdzał będzie przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu, tj. pięciu 

ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem. Protokół ten będzie stanowił podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. W przypadku zgody Zamawiającego na 

powyższe, prosimy o zastąpienie wyrażenia „protokołów odbioru” sformułowaniem 

„protokół odbioru” w treści §5 ust. 3 projektu umowy, a także w treści §3 ust. 1 zdanie 

pierwsze projektu umowy. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sporządzenia protokołu odbioru dla każdego pojazdu osobno 

zgodnie ze wzorem zawartym w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SWZ. 



 

10. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów zawartych w §6 ust. 3 wzoru umowy, 

poprzez potwierdzenie, iż czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej liczony będzie w dni 

robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, 

dokonanego w formie e-mail na adres _________________, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, 

w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za 

doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w 

dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

11. Prosimy o zmianę §6 ust. 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„Jeżeli w okresie gwarancji stwierdzono wadę fabryczną ambulansów lub ich wyposażenia, 

której nie można usunąć albo dokonano trzech istotnych napraw tego samego elementu, 

Sprzedający zobowiązuje się odpowiednio do wymiany dotkniętej wadą farbryczną części 

ambulansu lub części wyposażenia albo wymiany naprawianego elementu na nowy wolny 

od wad, o niegorszych parametrach w terminie do 14 dni licząc od daty wystąpienia jednej 

z wymienionych okoliczności”. Pozostawienie we wzorze umowy postanowienia o 

obowiązku dostarczenia Zamawiającemu nowego ambulansu w przypadku wystąpienia 

jego wady fabrycznej przyczyni się znacznie do wzrostu ceny ofertu. Wystarczającym 

będzie, jeśli Wykonawca - w celu usunięcia wady - wymieni część/element dotknięty wadą. 

ODPOWIEDŹ: Z zapisu w projekcie umowy wynika, że wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia ambulansu lub dostarczenia i zamontowania naprawianego elementu - wolnego od 

wad. W związku z powyższym zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zapisu 

 

12. W przypadku braku zgody na powyższe, proszę o zmianę §6 ust. 5 wzoru umowy poprzez 

zastąpienie wyrazu „identycznych” wyrazem: „niegorszych”. W przypadku wycofania lub 

wstrzymania produkcji wadliwego elementu przedmiotu zamówienia dostarczenie 

elementu o identycznych parametrach nie będzie możliwe, dlatego też powyższa zmiana 

jest uzasadniona. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

13. Proszę o wyrażenie zgody na skrócenie okresu zabezpieczenia części zamiennych i 

materiałów zużywalnych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej do okresu 5 lat. Zaznaczyć 

należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, 

produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego 

okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych 

technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać 

produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części 

zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt 

wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

14. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez wymóg zapewnienia przez Wykonawcę 

pełnej obsługi pogwarancyjnej, o którym mowa w treści §6 ust. 10 projektu umowy 

Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) przez Wykonawcę punktu serwisowego, 

który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie 

odrębnej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga wskazania punktu serwisowego. 

 

15. Proszę o zmianę §6 ust. 11 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„W przypadku zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w ust. 

3 i 4 z przyczyn zależnych od Sprzedającego lub autoryzowanego punktu serwisowego 

wskazanego przez Sprzedającego, Kupujący niezależnie od innych uprawnień wynikających 

z niniejszej umowy, może zlecić wykonanie naprawy gwarancyjnej osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Sprzedającego, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi (naprawa 



zastępcza) po uzyskaniu upoważnienia przez sąd do wykonania tych czynnośi. Sprzedający 

zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych i kosztów naprawy zastępczej i nie będzie 

kwestionował ich wysokości”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

16. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku powierzenia zastępczej naprawy 

gwarancyjnej podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający nie 

naliczy Wykonawcy kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu obowiązków 

gwarancyjnych, o których mowa w treści §8 ust. w2 i 3 projektu umowy. W przeciwnym 

wypadku Wykonawca będzie karany dwukrotnie za to samo zdarzenie, gdyż jednocześnie 

zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zastępczej naprawy przedmiotu umowy oraz do 

zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu obowiązków 

gwarancyjnych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza. 

 

17. Proszę o zmianę §7 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego fragmentu dotyczącego 

siły wyższej i przeniesienie go do nowego §, nadając mu następujące brzmienie: 

„§.... 

Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, 

niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres 

i sposób realizacji Umowy. 

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 jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie 

lub mailowo. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne 

działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby 

dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej 

wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy. 

5. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie 

naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków 

umownych przez Wykonawcę. 

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

określonych w ust. 4 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, 

Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części 

świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

 

18. Proszę o zmianę §7 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„§7 

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 

a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; 

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 

c) zmiany sposobu/terminów płatności; 

d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

e) zmiany numeru konta bankowego; 

f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 



sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał 

sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub 

wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena 

wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 

sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie 

zwiększeniu; 

h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy 

do aktualnego stanu prawnego; 

i) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku 

przekształceń, przejęć, itp.);”  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

19. Proszę o zmianę §8 ust. 1 projektu umowy poprzez wskazanie, że kara umowna będzie 

liczona od wartości netto niedostarczonego ambulansu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

20. Proszę o zmianę §8 ust. 1 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych: 

1) określonej w §8 ust. 2 wzoru umowy do 50,00 zł; 

2) określonej w §8 ust. 3 wzoru umowy do 100,00 zł; 

3) określonej w §8 ust. 4 projektu umowy do 5%. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

21. Proszę o zmianę §8 ust. 6 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W 

przypadku nieuregulowania przez Kupującego płatności w terminie określonym w § 3, 

Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w 

transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. z 2022 r. poz. 893).” Pragniemy 

poinformować, iż na podstawie art. 13 ww. ustawy postanowienia umowy wyłączające lub 

ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za 

opóźnienie wynikających z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 7 przywołanej 

ustawy dotyczące uprawnienia wierzyciela do naliczania wskazanych odsetek stosuje się 

odpowiednio, co oznacza, że Wykonawca będzie w przypadku opóźnienia w zapłacie 

wynagrodzenia miał prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych 

na podstawie ww. ustawy, a nie tak jak wskazano w umowie na podstawie art. 481 k.c. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

22. Proszę o wykreślenie z Formularza Ofertowego pkt 12. Na etapie złożenia oferty 

Wykonawca nie jest w stanie wskazać, kto będzie go reprezentował przy podpisaniu umowy, 

a co za tym idzie nie jest w stanie wypełnić pkt 12. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca może wskazać kilka osób spośród 

których, co najmniej jedna będzie umocowana do podpisania umowy. 

 

23. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w celu wykazania braku podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania, wymaga on wypełnienia części III formularza JEDZ tylko w 

zakresie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w treści art. 108 ust. 1 ustawy PZP. W treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w treści 

SWZ Zamawiający nie wskazał fakultatywnych podstaw wykluczenia wymienionych w art. 

109 ust. 1 ustawy PZP. W związku z tym, w części III JEDZ Wykonawca powinien wypełnić 

sekcję A, B, C oraz D wyłącznie w zakresie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia 

określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. Innymi słowy, w takim wypadku Zamawiający nie 

może wymagać od Wykonawcy, aby ten wypełnił również sekcje A,B,C i D części III JEDZ w 

odniesieniu do wszystkich fakultatywnych podstaw wykluczenia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 



 

24. Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie postanowień SWZ dotyczących gwarancji na 

przedmiot umowy. W treści §6 ust. 2 projektu umowy Zamawiający wskazał, że 

Wykonawca udziela „....... msc gwarancji bez limitu kilometrów na pojazd bazowy, 

zabudowę medycznę i sprzęt medyczny”, a w treści wzoru protokołu odbioru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SWZ- litera L, iż Wykonawca udziela „....... msc gwarancji bez limitu 

kilometrów na ambulanse sanitarne”. Ponadto, w treści załącznika nr 6 do SWZ- OPZ, pkt 

IX ppkt 2 i 3 Zamawiajacy wskazał, że gwarancja na pojazd bazowy bez limitu kilometrów 

wynosić ma min. 24 msc, a na perforację nadwozia ambulansu min. 60 msc, natomiast w 

treści formularza ofertowego (pkt 3 i 4) wskazano, że okres gwarancji na ambulans i sprzęt 

medyczny to min. 24 msc. W związku z tym prosimy Zamawiającego o ujednolicenie 

wskazanych postanowień i wskazanie, jakiego minimalnego okresu gwarancji w stosunku 

do poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oczekuje Zamawiający. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający traktuje wyrażenia „ambulans sanitarny” oraz „pojazd bazowy, 

zabudowa medyczne i sprzęt medyczny” jako równoważne i wymaga co najmniej 24 miesięcznego 

okresu gwarancji, z możliwością zaoferowania przez wykonawcę dłuższego okresu gwarancji. 

Zamawiający wymaga minimum 60 miesięcznej gwarancji na perforację nadwozia ambulansu, z 

możliwością zaoferowania przez wykonawcę dłuższego okresu gwarancji. 

 

25. Prosimy Zamawiajacego o wykreślenie postanowienia zamieszczonego w załączniku nr 2 

do SWZ- wzór protokołu odbioru, litera „F”. W treści §5 ust. 5 projektu umowy Zamawiajacy 

w wyczerpujący sposób wymienił dokumenty, których dostarczenia przez Wykonawcę 

wymaga. W wyliczeniu tym nie ma informacji na temat wykazu materiałów zużywalnych 

wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ujednolica zapis §5 ust. 5 dodając punkt h – wykaz materiałów 

zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu 

 

26. Proszę o wyjaśnienie, jakiego terminu płatności oczekuje Zamawiający. Termin ten nie 

został wskazany w dokumentach zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: Termin płatności określa wykonawca w punkcie 2 formularza ofertowego. 

 

27. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku, gdy dokumenty potwierdzające, że oferowany 

przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (Załączniki 6 do SWZ) folery, czyli np. katalogi nie będą zawierały potwierdzenia 

wszystkich parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści złożenie 

przez Wykonawcę/Dostawcę/Dystrybutora/Producenta oświadczenia potwierdzającego spełnienie 

przez oferowany przedmiot zamówienia minimalnych parametrów wymaganych w SWZ. Należy 

wskazać, że katalogi, foldery czy ulotki nie są przygotowywane do konkretnego postępowania 

przetargowego, lecz są to ogólne dokumenty zawierające opis danego sprzętu, zatem może zdarzyć się 

sytuacja, w której parametr wymagany przez Zamawiającego nie znajdzie swojego odzwierciedlenia w 

katalogu, dlatego też uzasadnione jest dopuszczenie złożenia przez Wykonawcę wskazanego w 

niniejszym pytaniu oświadczenia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt spełniał wymagania określone w 

SWZ, a potwierdzenie  spełnienia tych wymagań spoczywa na wykonawcy. 

 

28. W treści formularza ofertowego Zamawiający wskazał, że Wykonawca ma podać 

oferowany okres gwarancji na ambulans, natomiast w treści opisu przedmiotu zamówienie 

należy wskazać oferowany okres gwarancji na pojazd bazowy oraz perforację nadwozia. 

Powyższe zapisy nie są tożsame, czym innym jest gawarancja na ambulans, na który składa 

się pojazd bazowy wraz z zabudową medyczną, a czym innym gwarancja na pojazd bazowy. 

W związku z tym proponujemy zmianę pkt 3 Formularza ofertowego poprzez nadanie 

nadanie mu następującego brzmienia: „Okres gwarancji na zabudowę medyczną (wyrażony 

w liczbie miesięcy): ..... (min. 24 m-ce).” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

29. Proszę o potwierdzenie, że dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot 

zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (Załączniki 6 do SWZ) – foldery mają dotyczyć zabudowanego ambulansu, a 

nie pojazdu bazowego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 

30. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga by oferowany ambulans posiadał na 

dzień składania ofert świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego i czy należy podać 

numer oraz datę jego wydania? Wyjaśnienie: brak tego wymogu może spowodować 

zaoferowanie pojazdu nieposiadającego świadectwa homologacji, co uniemożliwi rejestrację i 

używanie w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.                                                                                            
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ 

pojazd po wykonanej adaptacji ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789 (lub norm 

równoważnych) w zakresie ambulansu typu C. Zamawiający wymaga załączenia do oferty między 

innymi certyfikatu zgodności ze wskazaną normą. 

31. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga by panele sterujące elementami 

zabudowy przedziału medycznego były "niedotykowe" lecz z mikrostykami zapewniającymi 

wyższą żywotność oraz łatwiejszą obsługę.                                                                             
ODPOWIEDŹ: Minimalne wymagania zostały określone w SWZ i oferowany sprzęt musi je 

spełniać. 
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