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Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
        

Do wszystkich Wykonawców 
      Nr sprawy  01/2021 
      Ogłoszenie nr 2021/S 025-058566 z dnia 05.02.2021 r. 
 
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 SWZ 
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 zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ 
 
Pytanie 2 – dotyczy SWZ 
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 3 – dotyczy SWZ 
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 4 – dotyczy SWZ 
Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ 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 5 – dotyczy SWZ 
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 6 – dotyczy SWZ 
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 7 – dotyczy SWZ 
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 8 – dotyczy SWZ 
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: 
- prześle do Wykonawców którzy zwrócili się z pytaniem o  bieżący 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 2017, 2018, 2019 ,  kopie tych dokumentów oraz udostępni na żądanie przesłane mailem innym 
Wykonawcom 
 
Pytanie 9 – dotyczy SWZ 
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 
SWZ 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 10 – dotyczy Wzór Umowy 
W rozdziale III, pkt. 7 SWZ Zamawiający zapisał, że dostawa sprzętu nastąpi w terminie do 50 dni od 
daty zawarcia Umowy, natomiast zgodnie z oświadczeniem nr 4 (formularz oferty) dostawa nastąpić 
ma w terminie do 70 dni od daty zawarcia Umowy. Proszę o ujednolicenie zapisów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: obowiązuje termin dostawy zawarty w SWZ,, zamawiający poprawia omyłkę pisarską w 
formularzu oferty ( załącznik nr 1) i zamieści poprawny formularz na stronie www.szpital.szczecinek.pl 
 
Pytanie 11 – dotyczy SWZ 
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 12 – dotyczy SWZ 
.  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 13 – dotyczy SWZ 
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 14 – dotyczy SWZ 
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 15 – dotyczy SWZ 
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 16 – dotyczy SWZ 
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 17 – dotyczy SWZ 
Uprzejmie proszę o korektę zapisu §5 Umowy, tzn. naliczenie kary za zwłokę a nie za opóźnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 18 – dotyczy SWZ 
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 19 – dotyczy SWZ 
Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 20 – dotyczy SWZ 
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 21 – dotyczy SWZ 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziale 1.6.4 SWZ, 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 SWZ  nr sprawy: 01/2021. 

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

 

Zamawiający 
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