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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/28/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę fabrycznie nowego ambulansu ratowniczego typu B dla SPZOZ Sanok. 

 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

* Pytanie nr 1   

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans posiadał stanowiący fabryczne wyposażenie pojazdu 

bazowego system elektronicznej regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu 

akumulatorów, gdy ambulans nie jest w ruchu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

* Pytanie nr 2   

Czy zamawiający wymaga, aby zabudowa meblowa ściany lewej i prawej była wykonana w technologii ABS a 

co za tym idzie szafki bez ostrych krawędzi zamontowane wzdłuż ścian bocznych stanowiły integralną część 

wewnętrznego poszycia tychże ścian, czy też Zamawiający dopuszcza zabudowę meblową wykonaną w 

technologii skręconych ze sobą płyt o ostrych krawędziach ( co stoi w sprzeczności z wymaganiami normy PN-

EN 1789), które następnie wykonawca przykręca do ścian bocznych przedziału medycznego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania zgodne z normą PN-EN 1789 

 
* Pytanie nr 3   

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans posiadał kurtyny powietrzne w kabinie kierowcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie. 

 
* Pytanie nr 4   

Prosimy o sprecyzowanie zakresu kompatybilności pasów lub uprzęży do przewożenia małych dzieci ?  

Uzasadnienie: 

Dostępne na rynku systemy bezpieczeństwa dla dzieci są uniwersalne i kompatybilne ze wszystkimi rodzajami 

noszy dostępnych na rynku. Zapis potwierdzenia kompatybilności potwierdzony przez producenta ogranicza 

grono oferentów do oferowania noszy i uprzęży pediatrycznej tego samego producenta. Wnosimy u usunięcie 

zapisu.  

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis dotyczący kompatybilność pasów lub uprzęży do przewożenia małych 

dzieci. 

 
* Pytanie nr 5   

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne nosze reanimacyjne zgodne z normą PN EN 1865 oraz PN EN 1789 bez 

wysuwanych bocznych rączek?  

Uzasadnienie: 

Wysuwane boczne rączki są charakterystyczne dla jednego producenta tj, firmy Ferno. Wymóg aby ciężar 

jednostkowy przenoszony przez jedną osobę był zgodny z rozporządzeniem Ministra nie obliguje do posiadania 

przez nosze dodatkowych bocznych rączek. Ponadto pacjent nie jest jednolitą bryłą, jego masa nie rozkłada się 

w sposób taki, że posiadanie 6 rączek do przenoszenia rozkłada równomiernie ciężar na 6 równych części. 

Najcięższą częścią ciała jest tułów pacjenta, tak więc osoba, która jest od strony głowy pacjenta niesie 

zdecydowanie większy ciężar niż osoba znajdująca się od strony nóg. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nosze reanimacyjne bez wysuwanych bocznych rączek. 

 

 

 
 

http://www.zozsanok.pl/
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* Pytanie nr  6 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze z możliwością regulacji oparcia pod plecami pacjenta w 

zakresie 0-75
O 

? Zakres taki pozwala w pełni zapewnić ustawianie wszystkich pozycji terapeutycznych, 

włączając pozycję kardiologiczną.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  nosze z możliwością regulacji oparcia pod plecami pacjenta w zakresie 

0-75
o
 

 
* Pytanie nr  7 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze, w których pozycja głowy do intubacji jest uzyskiwana przy 

pomocy anatomicznej poduszki ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  nosze w których pozycja głowy do intubacji jest uzyskiwana przy pomocy 

anatomicznej poduszki 

 
* Pytanie nr  8 

Prosimy o potwierdzenie czy jednorazowe prześcieradło na nosze ma być wykonane z materiału 

nienasiąkliwego, aby ryzyko zainfekowania noszy zminimalizować do zera ? 

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ w części SPRZĘT MEDYCZNY w pkt. I NOSZE 

GŁÓWNE wykreśla ppkt. 13 tj. „wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciem na pasy” 

 
* Pytanie nr  9 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze, w których zastosowano standardowe blokady składania 

goleni. W przypadku załadunku/wyładunku z pojazdu należy je odblokować? 

Tego typu rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez producentów noszy i stanowi kolejne zabezpieczenie 

przed niezamierzonym wyładunkiem noszy z ambulansu, poza powszechnie stosowaną blokadą wyładunku 

noszy gdy golenie nie są w pełni rozłożone. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  nosze w których zastosowano standardowe blokady składania goleni. 

W przypadku załadunku/wyładunku z pojazdu należy je odblokować. 

 

* Pytanie nr  10 

Prosimy o możliwość zaoferowania noszy, których transporter jest wyposażony cztery kółka jezdne (z czego 

dwa skrętne) oraz dodatkową parę kółek służącą do jazdy bokiem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  nosze, których transporter jest wyposażony cztery kółka jezdne (z czego 

dwa skrętne) oraz dodatkową parę kółek służącą do jazdy bokiem. 

 

* Pytanie nr  11 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesełko kardiologiczne wyposażone w dwa kółka jezdne, 

podłokietniki dla pacjenta, jedną parę rączek tylnych, oraz rączki przednie z regulacją długości i możliwością 

ustawienia na dwóch poziomach ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr  12 

Zamieszczony przez Zamawiającego w SIWZ opis noszy jednoznacznie wskazuje, iż jedyny produkt spełniający 

zapisy SIWZ to nosze Ferno, w związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy na zasadzie 

równoważności Zamawiający dopuści nosze reanimacyjne spełniające wymagania normy PN-EN 1789 oraz PN-

EN 1865 o poniższych parametrach minimalnych: 

Nosze główne z transporterem: 

Odporne na uszkodzenia, o udźwigu, co najmniej 225 kg  z możliwością prowadzenia ich bokiem, niezależnym 

systemem składania przednich i tylnych goleni transportera. 

a) Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 

b) przystosowane do prowadzenia reanimacji – twarda płyta na całej długości 

c) płynna regulacja ustawienia kąta oparcia do kąta minimum 70º 

d) ustawienie głowy w pozycji do intubacji realizowane poprzez odgięcie ramy noszy. 

e) zabezpieczenie pacjenta poprzez zastosowanie pasów szelkowych i poprzecznych 

f) System do unieruchamiania dziecka na noszach z materacem próżniowym 

g) Statyw do infuzji 

h) Materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, 

umożliwiający ustawienie wszystkich pozycji transportowych 

i) Składane oparcia boczne 

j) Możliwość regulacji wysokości transportera na minimum 5 poziomach. 

k) Wyraźne oznaczenia graficzne elementów obsługi. 

l) Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z wyłączeniem dopuszczeń dokonanych w odpowiedziach 

na zapytania oraz  : 

 
1) dopuszcza nosze reanimacyjne bez wysuwanych bocznych rączek. 
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2) Dopuszcza nosze z możliwością regulacji oparcia pod plecami pacjenta w zakresie 0-75
o 

3) dopuszcza nosze w których pozycja głowy do intubacji jest uzyskiwana przy pomocy anatomicznej 

poduszki. 

4) Dopuszcza nosze w których zastosowano standardowe blokady składania goleni. W przypadku 

załadunku/wyładunku z pojazdu należy je odblokować. 

5) Dopuszcza nosze, których transporter jest wyposażony cztery kółka jezdne (z czego dwa skrętne) oraz 

dodatkową parę kółek służącą do jazdy bokiem. 

6) Dopuszcza transporter z regulacją wysokości w minimum 5 poziomach 

7) dopuszcza nosze wyposażone w składane oparcia boczne 

8) dopuszcza nosze wyposażone w system do unieruchamiania dziecka na noszach z materacem 

próżniowym 

9) dopuszcza nosze i transporter noszy z wyraźnym graficznym oznaczeniem elementów obsługi (bez 

kodowania kolorami)  

 

* Pytanie nr  13 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans posiadający okno dachowe o wymiarach 500/500mm 

zamiast opisanego w pkt. VIII ppkt. 5 załącznika nr 2 ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający okno dachowe o wymiarach 

500/500mm zamiast opisanego w pkt. VIII ppkt. 5 załącznika nr 2 tj. bez pełnienia funkcji ewakuacyjnej. 

* Pytanie nr  14 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans który posiada fabryczne radio CD, MP3 bez wyjścia AUX 

z nagłośnieniem w obu przedziałach?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans, który posiada fabryczne radio CD, MP3 bez 

wyjścia AUX z nagłośnieniem w obu przedziałach. 

* Pytanie nr  15 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans posiadający stałe okno w drzwiach przesuwnych? 

Pragniemy nadmienić iż oferowany ambulans jest wyposażony w automatyczną klimatyzację przedziału 

medycznego, otwierany szyber-dach oraz wentylator. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  ambulans posiadający stałe okno w drzwiach 

przesuwnych. 

* Pytanie nr  16 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Lawetę pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na 

zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość mechanicznej płynnej regulacji przez jedną 

osobę wysokości lawety po jej wysuwie na zewnątrz przedziału medycznego z możliwością jej zablokowania na 

dowolnie ustawionym poziomie ułatwiającym bezpieczne i ergonomiczne wprowadzanie i wyprowadzanie 

noszy ze wspomaganiem elektrycznym, z miejscem na deskę ortopedyczną ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  Lawetę pod nosze główne z przesuwem bocznym, 

wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość mechanicznej płynnej regulacji 

przez jedną osobę wysokości lawety po jej wysuwie na zewnątrz przedziału medycznego z możliwością jej 

zablokowania na dowolnie ustawionym poziomie ułatwiającym bezpieczne i ergonomiczne wprowadzanie i 

wyprowadzanie noszy ze wspomaganiem elektrycznym, z miejscem na deskę ortopedyczną. 

* Pytanie nr  17 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne użytkowane aktualnie w ambulansach 

Pogotowia w Świdnicy, które zamiast uginanej ramy oparcia posiadają regulowany pełniący funkcję stabilizatora 

głowy uchylny zagłówek z funkcją pozwalającą na ułożenie głowy na wznak, przygięcie do klatki piersiowej, a 

funkcja odgięcia głowy do tyłu (celem ustawienia głowy w pozycji „węszącej”) realizowana jest przez specjalny 

anatomiczny podgłówek będący akcesorium do noszy ? 

 

Pragniemy jednocześnie wyjaśnić, że mając na uwadze kwestie odpowiedniego ułożenia głowy do zabiegu 

intubacji, to proponowane rozwiązanie takie jest o wiele bardziej właściwe, gdyż funkcja ugięcia ramy noszy i 

odchylenia tym samym  głowy do tyłu w linii środkowej ciała nie powoduje ustawienia głowy w wymaganej dla 

intubacji pozycji „węszącej”. Wszędzie w literaturze medycznej dotyczącej metodyki zabiegu intubacji 

sugerowane jest używanie anatomicznej poduszki, dokładnie takiej o którą pytamy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  nosze główne, które zamiast uginanej ramy oparcia 

posiadają regulowany pełniący funkcję stabilizatora głowy uchylny zagłówek z funkcją pozwalającą na 

ułożenie głowy na wznak, przygięcie do klatki piersiowej, a funkcja odgięcia głowy do tyłu (celem ustawienia 

głowy w pozycji „węszącej”) realizowana jest przez specjalny anatomiczny podgłówek będący akcesorium do 

noszy 
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* Pytanie nr  18 

W związku z tym, że wg wymogów normy PN EN 1865 nosze wyposażone muszą być z min. 2 uchwyty 

przednie i 2 tylne, co pozwala na przenoszenie noszy przez 4 osoby, oraz w związku z tym, że ilość osób 

stanowiących personel medyczny ambulansu i tak nie pozwala na skorzystanie z rączek dodatkowych pragniemy 

zapytać czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze ze wskazaną na wstępie ilością uchwytów 

będącą zgodną w wymogami normy PN EN 1865 i pozwalających na przenoszenie przez 4 osoby ? 

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  nosze główne  wyposażone w  dwa  

uchwyty przednie i dwa tylne. 

* Pytanie nr  19 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter do noszy o wadze 35,2 kg, z klasycznym 

uruchamianym ręcznie systemem składania/rozkładania podwozia wyposażonym w  podwójny system 

zabezpieczający przed złożeniem podwozia, uniemożliwiający przypadkowe zwolnienie mechanizmu 

składającego podwozie niezależnie od tego czy kółka najazdowe znajdują się na podstawie czy też nie, oraz 

posiadający wystawioną przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą certyfikat potwierdzający 

zgodność  z normami PN EN 1865 i PN EN 1789 ? 

 

Pragniemy wyjaśnić, że notyfikowana jednostka badawcza wystawiająca certyfikat zgodności z normą dotyczącą 

noszy uznała, iż wyższa waga transportera jest akceptowalna ze względu na podwyższony w stosunku do 

wymogów normy udźwig. W świetle uprawnień do oceny zgodności parametrów noszy z wymogami normy 

jakie posiada wystawca certyfikatu nie ma powodów aby kwestionować rzetelność jednostki badawczej i 

twierdzić, że sprzęt ten jest niezgodny z normą.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania transporter do noszy o wadze 35,2 kg, z klasycznym 

uruchamianym ręcznie systemem składania/rozkładania podwozia wyposażonym w  podwójny system 

zabezpieczający przed złożeniem podwozia, uniemożliwiający przypadkowe zwolnienie mechanizmu 

składającego podwozie niezależnie od tego czy kółka najazdowe znajdują się na podstawie czy też nie. 

 

* Pytanie nr  20 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesne krzesełko kardiologiczne o udźwigu 200 kg 

posiadające przednie rączki transportowe z regulacją długości, tylną parę składanych rączek, szybko 

demontowalne siedzisko i oparcie wykonane z elastycznego tworzywa typu ABS ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  krzesełko kardiologiczne o udźwigu 200 kg posiadające 

przednie rączki transportowe z regulacją długości, tylną parę składanych rączek, szybko demontowalne 

siedzisko i oparcie wykonane z elastycznego tworzywa typu ABS. 

 
* Pytanie nr  21 

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans w którym stabilizacja toru 

jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne 

rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu 

na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek 

ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ? 

 

Wyjaśniamy, że oferowany ambulans spełnia wszystkie wymogi zapisane w załączniku nr. 2 pkt. VI. ppkt 2 do 

siwz oraz wymogi normy PN EN 1789 i NFZ. 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja 

prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania 

konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze 

stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości 

pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej . 

 

* Pytanie nr  22 

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 oraz NFZ, 

który posiada silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789  o mocy 

107 kW (145 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 350 Nm ? 

 

Wyjaśniamy, że oferowany silnik posiada optymalny stosunek mocy do pojemności w przeciwieństwie do wielu 

wysilonych jednostek z dwoma turbinami np. VW Crafter itp.. 

Dodatkową jego zaletą są bardzo niskie koszty eksploatacji: zużycie paliwa, materiały eksploatacyjne, 

przeglądy. Ambulans z w/w silnikiem zapewnia osiąganie przyspieszeń od 0 do 80 km/h w ciągu 35 s 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający silnik o mocy 107 kW (145 

KM), 
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* Pytanie nr  23 

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z nowoczesnym grzejnikiem 230V o mocy 1,8 kW ? 

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza do zaoferowania ambulans z nowoczesnym grzejnikiem 230V o mocy 

1,8 kW 

 

* Pytanie nr  24 

Czy Zamawiający  dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie ambulansu bez asystenta wspomagania 

ruszania pod górę  AAS  i układu EBD jeśli posiada on system EBV oraz układ wspomagania hamowania ? 

 

Wyjaśniamy, że każdy zawodowy kierowca ambulansu posiada umiejętność bezproblemowego„ruszania pod 

górę”, gdyż inaczej nie otrzymałby prawa jazdy. Pragniemy zauważyć również, że taka dodatkowa opcja 

podnosi cenę ambulansu oraz że na taki samochód czeka się kilka miesięcy. 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania ambulans bez asystenta wspomagania ruszania pod 

górę  AAS, HILL lub równoważny  i układu EBD lub równoważny. 

 

* Pytanie nr  25 

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i 

pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie reflektory przednie z funkcją 

doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „reflektory przeciwmgielne przednie” oznacza, 

że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  Reflektorów przednich z funkcją doświetlania 

zakrętów oraz świateł przeciwmgielnych, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?  

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans wyposażony w reflektory przednie z funkcją 

doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. 

 

* Pytanie nr  26 

W czasie akcji ratowniczej bardzo często ambulans stoi na pasie ruchu lub poboczu. Znakomitym rozwiązaniem 

niebagatelnie wpływającym na bezpieczeństwo bierne są tylne drzwi otwierane na 270°, co obecnie jest 

standardem u wielu producentów samochodów, stąd pragniemy zapytać, czy takiego nowoczesnego rozwiązania 

oczekuje Zamawiający ? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans w których drzwi tylne otwierane są na 270° 

*(przy wymogu minimum 180°). 

 

* Pytanie nr  27 

Obecnie czasami różni wykonawcy oferują ambulanse z fabrycznym układem wydechowym  przedłużonym   

prosto do tyłu pojazdu, gdzie koniec rury wydechowej znajduje sie tuż obok drzwi tylnych.  Rozwiązanie takie 

nie jest korzystne, gdyż przy pracującym silniku i otwartych drzwiach tylnych spaliny wlatują do przedziału 

pacjenta powodując jego zatruwanie, stąd chcemy zapytać, czy Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ? 

Odpowiedź : Zamawiający nie określił w SIWZ wymogu dotyczącego układu wydechowego ambulansu, tym 

samym dopuszcza każde rozwiązanie techniczne. 

 

* Pytanie nr  28 

Prosimy o informację, czy w przypadku, gdy wewnętrzne procedury Wykonawcy przy zawieraniu tego typu 

umów przewidują odsetki za opóźnienie w wysokości 1,5 razy odsetki ustawowe, ale nie więcej niż 

czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, Zamawiający wyrazi na to zgodę? W przypadku odpowiedzi 

pozytywnej prosimy o nadanie §2 ust.8 umowy następującego brzmienia „W przypadku opóźnienia zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przysługiwać będą odsetki w wysokości 1,5 razy odsetki ustawowe ale nie wyższe 

niż maksymalne” 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 2 ust.8 wzoru umowy. 

 

* Pytanie nr  29 

Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę 

§ 2 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Za dzień zapłaty strony uznają dzień uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy”  

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 2 ust.7 wzoru umowy. 

 

* Pytanie nr  30 

W związku z brakiem w przedłożonym do SIWZ projekcie umowy jakichkolwiek zabezpieczeń dla terminowej 

spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postępowania (weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową), prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy odpowiednich zapisów: 

 

Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk 

Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową 

stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy w zakresie określonym 

zapytaniem. 
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* Pytanie nr  31 

Prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 8 wzoru umowy w następujący sposób: „W razie wystąpienia jednej z 

okoliczności wskazanych w § 3 ust. 6 – 7, uniemożliwiającej dokonanie odbioru przedmiotu umowy, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin wydania przedmiotu umowy nie krótszy niż 7 dni, nie 

rezygnując z kary umownej i odszkodowania wymienionych w § 5 ust. 3  i  6.   

Istniejący obecnie zapis przewidujący, iż dodatkowy termin będzie nie dłuższy niż 10 dni, chociaż służy 

zabezpieczeniu słusznych interesów Zamawiającego, stwarza jednocześnie dla Wykonawcy potencjalne 

niebezpieczeństwo, wyznaczenia terminu na tyle krótkiego, że nie będzie on miał możliwości jego dotrzymania. 

Albowiem dyspozycję istniejącego zapisu spełnia również wyznaczenie np. terminu 1 dnia, w którym wydanie 

przedmiotu umowy może okazać się niemożliwe.  

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust.8 wzoru umowy. 

 

* Pytanie nr  32 

Prosimy o przedstawienie aktualnych danych finansowych tj. rachunku zysków i strat oraz bilansu za 2012 rok 

oraz I Q 2013. 

Odpowiedź : Pytanie nie dotyczy SIWZ 

 

* Pytanie nr  33 

Prosimy o podanie liczby łóżek pacjentów u Zamawiającego w 2012r. 

Odpowiedź : Pytanie nie dotyczy SIWZ 

 

* Pytanie nr  34 

W celu zachowania równości stron umowy prosimy Zamawiającego o dodanie do § 5 ustęp 4 projektu umowy 

punktu c) i d)  o treści: 

c) odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zawinionych lub  

d)odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, zastrzega się karę umowną należną 

Zamawiającemu w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do projektu umowy § 5 ustęp 4 w brzmieniu j.w. 

 

* Pytanie nr  35 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu §5 ust.5 umowy : Zamawiający zastrzega sobie prawo 

potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy po wystawieniu noty obciążeniowej” 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu §5 ust.5 umowy . 

 

* Pytanie nr  36 

Prosimy o modyfikację  zapisu §5 ust. 6 poprzez nadanie mu brzmienia „Strony postanawiają, iż w przypadku 

powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Strony będą mogły dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych” 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust.6 wzoru umowy. 

 

* Pytanie nr  37 

Prosimy o zmianę w §8 ust.3 i ust.5  poprzez wydłużenie terminu 24 godzin na  termin 3 dni robocze. Oraz 

terminu 48 godzin na 7 dni roboczych. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust.3 i 5  wzoru umowy. 

 

* Pytanie nr  38 

Prosimy o modyfikację § 12 umowy poprzez nadanie temu paragrafowi następującego brzmienia: Spory wynikłe 

na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Wykonawcy”. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 12 wzoru umowy. 

 

* Pytanie nr  39 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy §6 i określenie przez jaki okres czasu zapisy §6 będą obowiązywać 

Wykonawcę ? 

Odpowiedź :  §6 wzoru umowy dotyczy okresu gwarancyjnego określonego dla przedmiotu umowy. 

 

 

UWAGA!!! 

 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia. 


