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dotyczy:  przetargu nieograniczonego: 
 
DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH 
 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dotyczy SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter do przewożenia noszy posiadający 
cztery koła skrętne 360° z możliwością włączenia lub wyłączenia automatycznej blokady 2 kółek do 
jazdy na wprost.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 2 – dotyczy SIWZ 
Aktualnie obowiązująca norma zharmonizowana 1865-1 dopuszcza maksymalny ciężar noszy 
ukompletowanych bez pasów tj. nosze+transporter+materac do 61 kg.  
W związku z powyższym pragnę Państwa zapytać, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na 
zasadzie równoważności następujący zestaw transportowy przy zachowaniu pozostałych zapisów 
SIWZ? 
- materac o wadze 5.95 kg, spełniający zalecenia ww. normy 1865-1 
- nosze o wadze 20 kg (bez materaca i pasów), które są lżejsze od zaleceń normy 1865-1 i wymagań 
zamawiającego o 3 kg (cześć noszona przez personel medyczny) 
- transporter do noszy o wadze 35.05 kg, który z założenia nie jest dźwigany przez personel 
medyczny. Oferowany transporter poza przytoczonym parametrem dot. wagi spełnia wszystkie 
zalecenia normy PN-EN: 1865-1:2010 oraz zharmonizowanej, 1789:2007 w tym załącznik A1:2010. 
Powyższe potwierdza aktualna deklaracja zgodności wystawiona przez niezależną jednostkę 
notyfikowaną, której treść w części dotyczącej noszy i transportera jest tożsama z normą 
zharmonizowaną, a waga noszy ukompletowanych (nosze + transporter noszy + materac) spełnia 
parametr zalecanej wagi maksymalnej ww. zestawu wg. zapisów obowiązującej normy PN EN 1865-1. 
Przeniesienie różnicy masy z noszy w transporter wynika z jago konstrukcji, ponieważ został 
przystosowany do mycia ciśnieniowego (uszczelnienie i drenaż wew. ramy), przenoszenia wysokich 
obciążeń, skręceń i zapewnienia niezawodności działania konstrukcji w okresie do 7 lat intensywnego 
eksploatowania (gwarancja na spawy, łączenia). Odpowiednie dokumenty wraz z tłumaczeniem na 
język polski w załączniku do przesłanych pytań. 
Waga ukompletowanego, proponowanego zestawu tj. nosze + transporter + materac 
spełnia zalecenia normy dot. wagi max zestawu tj. 61 kg  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 3 – dotyczy SIWZ 
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze wyposażone w transporter z systemem 
niezależnego składania goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z i do 
ambulansu. Oferowany system pozwala na bezpieczne wyprowadzanie/wprowadzanie noszy z 
pacjentem nawet przez jedną osobę, dzięki czemu operator ma możliwość kontroli noszy na każdym 
etapie załadunku/rozładunku, za pomocą dwustopniowej blokady. Oferowane rozwiązanie jest 
bezpieczne dla pacjenta oraz osoby obsługującej nosze. Niewątpliwą zaletą opisanego rozwiązania 
jest zabezpieczenie kręgosłupa operatora noszy, ponieważ proponowany system rozkłada 
równomiernie ciężar pomiędzy przednie i tylne koła transportera. Oferowane rozwiązanie tym samym 
zapobiega przenoszeniu ciężaru przez użytkownika.    
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 



Pytanie 4 – dotyczy SIWZ 
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter z automatycznym, wspomaganym 
siłownikami systemem rozkładania goleni? Proponowane rozwiązanie stanowi alternatywę dla 
rozwiązań zabezpieczających wyjazd noszy z ambulansu przy nierozłożonym podwoziu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 5 – dotyczy SIWZ 
W związku z tym, że zaoferowany transporter ma przenosić obciążenia pow. 200 kg pytamy, czy 
Zamawiający wymaga, aby dostarczony transporter posiadał dodatkowe uchylne/składane rączki 
ułatwiające podnoszenie zestawu po stronie tułowia np.: przez dwie osoby (bardziej obciążona strona 
noszy) z niezależnym, zdublowanym systemem rozkładania i składania goleni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wymaga, dopuszcza 
 
Pytanie 6 – dotyczy SIWZ 
W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy finansowej niezbędnej do udzielenia leasingu 
uprzejmie prosimy o przesłanie na adres e-mail: piotr.malmon@zeszuta.mercedes-benz.pl poniższe 
dokumenty: 
• Wyciąg z KRS nie starszy niż 3 m- ce   
• Kopia wypisu REGON-u i aktu nadania NIP-u firmy, 
• Bieżący dokument finansowy za ostatni miesiąc lub kwartał 2020 roku, 
• Kopia bilansu i rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa za ostatni rok gospodarczy 
(sprawozdanie  F02) lub kopia rocznej deklaracji podatkowej za rok 2018 i 2019 
• Informacja o amortyzacji rocznej za 2018 i 2019 r. 
Uprzejmie prosimy, aby powyższe dokumenty zostały opieczętowane pieczęciami firmowymi oraz 
imiennymi i podpisane za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Działu Księgowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: 
-  aktualny KRS spółki jest dostępny online pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-
krs/strona-glowna/index.html 
-  prześle do Wykonawców którzy zwrócili się z pytaniem o REGON I NIP,  kopie tych dokumentów, 
oraz udostępni na żądanie przesłane mailem innym Wykonawcom 
- prześle do Wykonawców którzy zwrócili się z pytaniem o  biezący dokument finansowy za ostatni 
miesiąc lub kwartał,  rachunek zysków i start za miesiąc listopad 2020 , oraz udostępni na żądanie 
przesłane mailem innym Wykonawcom 
- prześle do Wykonawców którzy zwrócili się z pytaniem o kopie bilansu  i rachunku zysków i start za 
lata 2018 2019 ,  kopie tych dokumentów oraz udostępni na żądanie przesłane mailem innym 
Wykonawcom 
- informacja o amortyzacji rocznej znajduje się w w/w dokumentach  
 
 
Pytanie 7 – dotyczy SIWZ 
1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie iż przedmiotem postępowania jest dostawa szczegółowo 
opisanych w załączniku nr 2, dwóch ambulansów ratunkowych spełniających wymagania normy PN-
EN 1789+A2 przeznaczonych do przewozu maksymalnie trzyosobowego zespołu ratownictwa 
medycznego oraz jednego pacjenta na noszach. 
 
Wyjaśnienie. 
Udzielenie przez Zamawiającego potwierdzenia powyższych wymagań pozwoli na prawidłowe 
przygotowanie oferty i wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamówienie dotyczy dostawy dwóch ambulansów typu C zgdonie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ 
 
Pytanie 8 – dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający dopuszcza by pojazdy bazowe na których wykonana będzie adaptacja na 
ambulanse ratunkowe wyprodukowane były w roku 2021? 
 
Wyjaśnienie: 
Obecne zapisy uniemożliwiają zaoferowania fabrycznie nowych ambulansów z roku produkcji 2021 co 
oznacza brak możliwości wzięcia w udziału postępowaniu przetargowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdów wyprodukowanych w roku 2021 
 



Pytanie 9 – dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy ambulansów w terminie do 70 dni roboczych od daty 
zawarcia umowy? 
 
Wyjaśnienie: 
Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na termin dostawy wynoszący 70 dni roboczych umożliwi 
wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 10 – dotyczy SIWZ 
Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? 
 
Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza się dojazd na kołach do siedziby Zamawiającego 
 
Pytanie 11 – dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ambulansu  odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie 
wykonującym  zabudowę, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi 
ambulansu i jego wyposażenia ? 
 
Wyjaśniamy, że w związku z  wirusem COVID 19  dojazd do siedziby Zamawiającego może być 
bardzo utrudniony, a możliwość szkolenia i ewentualnej modyfikacji koncepcji wyposażenia wg. 
życzeń  klienta są dla niego korzystne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody,   
 
Pytanie 12 – dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na dzień 19.01.2021, co 
wynika z długotrwałych procedur w firmach finansujących ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: przesunął termin składania ofert na 29.01.2020 
 
Pytanie 13 – dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy  ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w odpowiedzi na pytanie 9 
 
Pytanie 14 – dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze monoblokowe renomowanej firmy 
europejskiej  charakteryzujące się następującymi parametrami: 
• przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod 
materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych; 
• nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji 
zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; 
• z możliwością regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji 
siedzącej ; 
• rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do 
klatki piersiowej, ułożenie na wznak; 
• z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej 
długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; 
• możliwość montażu dodatkowego zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych 
dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej 
• ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do 
przenoszenia , z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki   
• nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału 
• z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , 
przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji 
transportowych 
• obciążenie dopuszczalne  250 kg 
• waga oferowanych noszy 44,7 kg 
• z systemem składanego podwozia umożliwiającym  łatwy załadunek i rozładunek transportera 
do/z ambulansu; 
• regulacja wysokości w trzech poziomach; 



• wszystkie kółka jezdne o średnicy 200 mm,  4 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka 
umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych 
nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach    ? 
 
Wyjaśniamy, że proponowane nosze monoblokowe od kilkunastu lat są używane w ambulansach 
transportowych w Polsce, posiadają autoryzowany serwis, mają bardzo dobrą opinię u użytkowników 
oraz są bardzo lekkie, co z uznaniem podkreślają ratownicy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 15 – dotyczy SIWZ 
Czy w przypadku rezygnacji z prawa wykupu ambulansu Zamawiający na swój koszt dostarczy sprzęt 
do każdego miejsca na terenie Polski  wskazanego przez firmę finansującą , czy też finansujący ma 
samodzielnie odebrać przedmiot leasingu ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: na swój koszt dostarczy sprzęt do każdego miejsca na terenie Polski wskazanego przez 
firmę finansującą 
 
Pytanie 16 – dotyczy SIWZ 
Czy zapłata pierwszej raty nastąpi w miesiącu w którym nastąpiło wydanie ambulansu  ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak, jeśli taki jest wymóg leasingodawcy 
 
Pytanie 17 – dotyczy SIWZ 
Celem przeprowadzenia analizy finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o udostępnienie 
dokumentów: 
 

- sprawozdanie finansowe za 2019 r.  
       - bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na 11.2020 zamiennie  F01. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w odpowiedzi na pytanie 6 
 
Pytanie 18 – dotyczy SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu 
stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł.  Opłata 
ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową 
obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, 
obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela 
opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania 
Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 19 – dotyczy SIWZ 
Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, proszę o 
potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok 
rocznie w wysokości 200 zł netto.   
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 20 – dotyczy SIWZ 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być 
doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia 
na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – 
Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym 
wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego 
dobra, ponosi korzystający.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak poniesie koszty rejestracji 
 
Pytanie 21 – dotyczy SIWZ 
Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. 
oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku 
stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu 



przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania 
leasingu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: raty stałe i niezmienne w trakcie trwania umowy 
 
Pytanie 22 – dotyczy SIWZ 
Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 60 miesięcy, w tym samym czasie 
zamierza on uiścić 60 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż 
faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiści zatem 59 rat, z uwagi na 
fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po odbiorze Sprzętu. Dodatkową opłatą, ale 
nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest 
razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz 
ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 59 rat, czas trwania umowy 60 miesięcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: akceptuje taki sposób kalkulacji oferty 
 
Pytanie 23 – dotyczy SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, że każdy z samochodów będących przedmiotem zamówienia może być 
objęty odrębną Umową leasingową. Jest to korzystne rozwiązanie dla Zamawiającego w przypadku 
wystąpienia potencjalnej szkody całkowitej na pojeździe i ewentualnej konieczności wyłączenia 
takiego przedmiotu z Umowy Leasingu.   
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę zawarcie umowy leasingowej na każdy samochód osobno 
 
Pytanie 24 – dotyczy SIWZ 
Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 
zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z 
dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią 
przeprowadzenie takich czynności: 
            - bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017, 2018, 2019; 
            - bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2020 zamiennie 
sprawozdanie wg. wzoru F01 za III kwartał 2020. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: odpowiedź jak na pytanie 6 
 
Pytanie 25 – dotyczy SIWZ 
Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak 
wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia 
prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, 
standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część 
SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo 
stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej 
sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak , wyraża zgodę 
 
Pytanie 26 – dotyczy SIWZ 
W §3 ust. 2 Umowy Zamawiający zapisał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie 30 dni od 
daty podpisania Umowy.  Uprzejmie informuję, że wartość opłaty wstępnej pomniejsza wartość 
udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od 
daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację zapisów w tym zakresie i dopuszczenie 
płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak, wyraża zgodę 
 
Pytanie 27 – dotyczy SIWZ 
.  W §3 ust. 4 Umowy znalazł się zapis następujący zapis: „Wykonawca zobowiązuje się nie 
sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem zamawiającego jak również nie dokonywać 
ich przelewu oraz czynności innych podobnych zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień po 
stronie Wykonawcy, wynikających z zawartej umowy”. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów 
na następujący: 
„Zamawiający wyraża zgodę na: 
- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego; 
- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie 
dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.” 



 
Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń samodzielnie 
od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych 
profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank udzielający 
kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla 
Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty 
leasingowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: §3 ust. 4 umowy nie ogranicza prawa do dochodzenia roszczeń w przypadku braku 
płatności, nie wyraża zgody na modyfikację 
 
Pytanie 28 – dotyczy SIWZ 
W §3 ust. 5 Umowy Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup 
powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na 
fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na 
kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego 
dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak , wyraża zgodę 
 
Pytanie 29 – dotyczy SIWZ 
Uprzejmie proszę o korektę zapisu §3 ust. 6 Umowy – w przypadku rezygnacji z wykupu przedmiotu, 
Zamawiający zobowiązany jest do jego zwrotu na swój koszt w terminie do 14 dni od daty 
zakończenia Umowy leasingu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak , wyraża zgodę 
 
Pytanie 30 – dotyczy SIWZ 
W §4 ust. 1 Umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie 
informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie 
gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych 
postanowień na następujący zapis: „Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji…”.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak , wyraża zgodę 
 
Pytanie 31 – dotyczy SIWZ 
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o ich zmniejszenie z 0,2% na 0,02%, z 10% na 5%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 32 – dotyczy SIWZ 
Uprzejmie proszę o korektę zapisu §5 Umowy, tzn. naliczenie kary za zwłokę a nie za opóźnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 33 – dotyczy SIWZ 
Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób 
prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą, a Zamawiającym. 
Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego karu mownych w stosunku do Zamawiającego.  Zapis w 
obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 34 – dotyczy SIWZ 
Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
 
 
Pytanie 35 – dotyczy SIWZ 



Z uwagi na fakt, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca 
następującego po odbiorze sprzętu, prosimy o możliwość przedłożenia harmonogramu finansowego 
spłat, w dacie odbioru Sprzętu będącego przedmiotem postępowania.   
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 

 
Pytanie 36 – dotyczy SIWZ 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziale 1.6.4 SIWZ, warunki leasingu, o 
następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z 
umowy leasingu”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody,  

 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 15/2020. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 
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