
 

Szczecinek, dnia  18.03.2019 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
       Do wszystkich Wykonawców 
       Nr sprawy  03/2019 
       Nr ogłoszenia 523566-N-2019 
       z  dnia  11.03.2019 r. 
 
 
 
          dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu medycznego 
 
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 – dot. SIWZ,  
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom, jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie 
internetowej bilansu oraz rachunku zysków i strat za dwa ostatnie pełnie lata obrotowe oraz informacji 
dodatkowej  za lata 2017 i 2018 oraz okres bieżący. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający nie dysponuje bilansem i rachunkiem zysków i strat za ostatni rok tj 2018r. 
Zgodnie z przepisami sprawozdanie powinno być przygotowane nie później niż do do końca 3 
miesiąca od dnia bilansowego (w przypadku Zamawiającego dniem bilansowym był 31.12.2018). 
Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie jako załączniki do odpowiedzi lub  na stronie 
internetowej wyżej wskazanych dokumentów. Bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017 przesle 
na adres email pytającego.    
Do wszystkich Wykonawców: Zamawiający udostępni bilans za 2017 po przesłaniu maila na adres 
przetargi@szpital.szczecinek.pl 
 
Pytanie 2 – dot. SIWZ,  
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu z klimatyzacją 
półautomatyczną w kabinie kierowcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 3 – dot. SIWZ, 
 Prosimy o wyjaśnienie czy wymóg określony w pkt. 1.12 Tabeli 1 – „Pojazd bazowy – ambulans typu 
C”, oznacza że kolumna kierownicy ma być regulowana w dwóch płaszczyznach tj. przód-tył, góra-
dół? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: regulacja góra-dó wymaga, regulacja przód-tył dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 4 – dot. SIWZ, 
W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze (na wzorze 
Wykonawcy lub Zamawiającego – prosimy o załączenie wzoru do odpowiedzi) dodatkową umowę o 
powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do 
umowy dostawy ? 
 
Podkreślamy, że zgodnie z art. 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie 
danych odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu 
Unii lub państwa członkowskiego. Naruszenie wskazanego obowiązku wiąże się z możliwością 
nałożenia na administratora (Zamawiającego) i podmiot przetwarzający (Wykonawcę) kary 
administracyjnej w wysokości:  
- do 10 000 000 EUR bądź   
- do 2% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego,  
przy czym zastosowanie ma kara wyższa.  



W razie stwierdzenia naruszenia podstawowych zasad przetwarzania kara administracyjna może być 
jeszcze wyższa i wynosi: 
- do 20 000 000 EUR bądź 
- do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego,  
przy czym zastosowanie ma kara wyższa.  
W związku z powyższym brak zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych może wiązać się zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy z dotkliwymi 
konsekwencjami finansowymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający zamieścił na stronie  
http://www.bip.szpital.szczecinek.pl/zamowienie.php?id=253 wzór umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych , którą Zamawiający może zawrzeć o ile będzie taka wola ze strony Wykonawcy  
 
Pytanie 5 – dot. SIWZ, wzór umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych 
osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia 
publicznego tym podmiotom /osobom trzecim, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, np. 
podwykonawcom?  
 
Podkreślamy, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiot 
przetwarzający (Wykonawca) nie może powierzyć przetwarzania danych innym podmiotom 
przetwarzającym bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora 
(Zamawiającego). Naruszenie wskazanego obowiązku wiąże się z możliwością nałożenia na 
administratora (Zamawiającego) i podmiot przetwarzający (Wykonawcę) kary administracyjnej w 
wysokości:  
- do 10 000 000 EUR bądź   
- do 2% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego,  
przy czym zastosowanie ma kara wyższa.  
W razie stwierdzenia naruszenia podstawowych zasad przetwarzania kara administracyjna może być 
jeszcze wyższa i wynosić: 
- do 20 000 000 EUR bądź 
- do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego,  
przy czym zastosowanie ma kara wyższa.  
W związku z powyższym brak wyrażenia zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych 
może wiązać się zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy z dotkliwymi konsekwencjami 
finansowymi 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
 
Pytanie 6 – dot. SIWZ,  
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”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 7 – dot. SIWZ,  
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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 8 – dot. SIWZ 
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody 
na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  



„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 zaliczenia kwot wskazanych w załączniku nr ….. wymienionego w 
§…… ust…… Umowy na poczet roszczeń Finansującego przysługujących względem Korzystającego 
z tytułu użytkowania Przedmiotu Umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 9 – dot. SIWZ,    
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. 
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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
 
 



Pytanie 10 – dot. SIWZ,  
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 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.” 
 
„1. „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych  
lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności do tego,  
że nie będzie w okresie obowiązywania niniejszej umowy ani po jej ustaniu: przekazywać, ujawniać 
lub wykorzystywać danych osobowych osobom nieuprawnionym oraz, że informacje takie zostaną 
wykorzystane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych  
lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  
poz. 922) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące  
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz zgodnie z regulacjami  



o charakterze wewnętrznym w tym przedmiocie, obowiązującymi w jednostce Zamawiającego. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań technicznych odpowiednich dla 
urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, na których 
będą przetwarzane dane osobowe pozyskane lub udostępnione w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące  
do przetwarzania danych osobowych. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody 
wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody 
wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są 
nośnikiem danych osobowych. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia oraz stałej aktualizacji imiennych upoważnień 
pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w ramach 
realizacji niniejszej umowy i niezwłocznego przekazywania ich do Zamawiającego. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy udziale osób trzecich, postanowienia 
ustępów poprzedzających rozciągają się również na te osoby, przy czym Wykonawca odpowiada  
za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej 
umowy, jak za działania lub zaniechania własne.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody, strony mogą zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4  
 
Pytanie 11 – dot. SIWZ,  
10. Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie 
odpowiedniego przedziału:  
a) mniej niż 10 pracowników 
b) od 10 do 50 
c) od 50 do 250 
d) powyżej 250  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający: powyżej 250 
 
Pytanie 12 – dot. SIWZ,  
11. 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: od 42,5  mln  do 212,5 mln 
 
Pytanie 13 – dot. SIWZ 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w Rozdziale III pkt 1.6 ppkt 3) SIWZ o treści: „okres 
finansowania: minimalne 60 rat, raty stałe, równe przez cały okres użytkowania”. Jak należy rozumieć 
pojęcie minimalne 60 rat? Z pozostałych zapisów SIWZ i umowy wynika, że rat ma być 60, a nie 
minimum 60. Prosimy o ujednolicenie zapisów.   
Odpowiedź: 
Zamawiający: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 15.03.2019 na pytanie nr 10 informujemy 
iż czas trwania umowy wynosi 60 miesięcy liczba rat 59 
 
Pytanie 14 – dot. SIWZ,  
W związku z zapisem zawartym w Rozdziale III pkt 1.6 ppkt 3) SIWZ o treści: „okres finansowania: 
minimalne 60 rat, raty stałe, równe przez cały okres użytkowania”, prosimy o dopuszczenie możliwości 
kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na 
równe raty. Ostatnia rata byłaby w tym przypadku nieznacznie niższa lub wyższa od pozostałych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszczamy, liczba rat winna wynosić 59 zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 
nr 13. 
 
Pytanie 15 – dot. SIWZ,  



Prosimy o sprostowanie zapisu zawartego w Rozdziale III pkt 1.11 SIWZ, który nie jest spójny z 
pozostałymi zapisami SIWZ i wzoru umowy (w szczególności z § 3 wzoru umowy). Okres 
leasingowania zgodnie z pozostałymi zapisami SIWZ będzie biegł przez 60 miesięcy licząc od daty 
dostawy ambulansu, a nie od daty zawarcia umowy. Prosimy o zmianę zapisu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający zmienił zapis w SIWZ pkt 1.11 i udostępnił zmieniony SIWZ na stronie 
internetowej.  
 
Pytanie 16 – dot. SIWZ  
Prosimy o uszczegółowienie przesłanki zmiany umowy określonej w Rozdziale XVI pkt 2 a) SIWZ oraz 
Sekcji IV.5) pkt 2 a)  Ogłoszenia o zamówieniu, poprzez wskazanie w jakich konkretnie przypadkach i 
na jakich warunkach zmiana będzie dopuszczalna. Określenie „zmiana korzystna dla Zamawiającego” 
nie spełnia wymogów określonych w art. 144 ust. 1  pkt 1) u. Pzp., ponieważ nie można uznać go za 
jednoznaczne postanowienie umowne, określające zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia 
zmian. Jednocześnie prosimy o ujednolicenie wszystkich przesłanek umożliwiających zmianę umowy, 
ponieważ przesłanki wskazane w Rozdziale XVI SIWZ oraz Sekcji IV.5) Ogłoszenia o zamówieniu są 
inne niż przesłanki określone w § 8 wzoru umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający zmienił zapis w Rozdziale XVI pkt 2 a) SIWZ oraz Sekcji IV.5) pkt 2 a)  
Ogłoszenia o zamówieniu i udostępnił zmieniony SIWZ na stronie internetowej, Zamawiający zmienił § 
8 wzoru umowy i i zamieścił poprawiony formularz na stronie internetowej.  
 
Pytanie 17 – dot. SIWZ  
Prosimy Zamawiającego o powołanie się w preambule 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.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający zmienił we wzorze umowy nr Dziennika Ustaw i zamieścił poprawiony 
formularz na stronie internetowej  
 
Pytanie 18 – dot. SIWZ 
17. Prosimy o wskazanie jak należy interpretować zapis zawarty w § 3 ust, 1 zdanie pierwsze i 
drugie wzoru umowy o treści: „w okresie ……”. O jaki okres chodzi Zamawiającemu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: prawidłowy zapis powinien mieć brzmienie  
1. Cena przedmiotu umowy łącznie z wszystkimi kosztami zaoferowanego leasingu operacyjnego 
wynosi netto:   ............................................................... zł 
Cena przedmiotu umowy łącznie z wszystkimi kosztami zaoferowanego leasingu operacyjnego wynosi 
brutto: ............................................................... zł 
Zamawiający zamieścił poprawiony formularz na stronie internetowej  
 
Pytanie 19 – dot. SIWZ 
Prosimy o zmianę zapisu zawartego w § 3 ust. 5 wzoru umowy na następujący: „Zamawiający nie 
później niż w terminie 14 dni przed upływem terminu zapłaty ostatniej raty leasingowej zobowiązany 
jest do udzielenia Wykonawcy informacji/decyzji dotyczącej prawa wykupu przedmiotu leasingu”. 
Zapis w obecnym kształcie nie jest prawidłowy, ponieważ informacja o skorzystaniu bądź nie 
skorzystaniu z opcji wykupu powinna zostać przekazana Wykonawcy przed zakończeniem umowy 
leasingu, a nie po jej zakończeniu (czyli po spłaceniu ostatniej raty leasingowej).. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę, Zamawiający zamieścił poprawiony formularz na stronie internetowej.  
 
Pytanie 20 – dot. SIWZ 
Prosimy o zmianę zapisu zawartego w § 3 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „W przypadku nie 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa wykupu Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia uiszczenia ostatniej raty leasingowej, zwrócić Przedmiot 
Leasingu na własny koszt i ryzyko do siedziby Wykonawcy lub w miejsce przez niego wskazane 
odrębnym pismem, w stanie nie gorszym niż wynikającym z normalnej eksploatacji Przedmiotu 
Leasingu. Do czasu odbioru Przedmiotu Leasingu przez Wykonawcę, Zamawiający nie może czerpać 
z niego pożytków. W tym okresie Zamawiający jest zobowiązany do bezpłatnego przechowania i 
utrzymania Przedmiotu Leasingu”. Utrzymanie, dotychczasowych zapisów § 3 ust. 5 i 6 wzoru umowy 
skutkowałoby 45 dniowym bezumownym i bezpłatnym dysponowaniem przez Zamawiającego 
ambulansem będącym własnością Wykonawcy. 
 Odpowiedź: 



Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
 
Pytanie 21 – dot. SIWZ 
Prosimy o usunięcie treści § 4 ust. 2 wzoru umowy, w części dotyczącej obowiązku przedłożenia 
zamawiającemu odpisu umowy ze zbywcą. Zapis o konieczności wydania Zamawiającemu odpisu 
umowy ze zbywcą może być niemożliwy do wykonania, ponieważ Wykonawca może być właścicielem 
pojazdu (leasing bezpośredni, gdzie leasingodawca jest jednocześnie zbywcą przedmiotu leasingu). 
W sytuacji gdy przedmiot umowy leasingu jest własnością Wykonawcy taki obowiązek jest 
bezprzedmiotowy. Obowiązek przedłożenia umowy ze Sprzedawcą nie wynika także z żadnych 
przepisów prawa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający zmienia treść  § 4 ust. 2 wzoru umowy na „Wykonawca zobowiązany jest 
do wydania Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy wszystkich dokumentów wymaganych w 
SIWZ wraz z załącznikami.” Zamawiający zamieścił poprawiony formularz na stronie internetowej. 
 
Pytanie 22 – dot. SIWZ  
Prosimy o zmianę i wyjaśnienie zapisu zawartego w § 4 ust. 4 wzoru umowy, o treści: „Termin reakcji 
serwisu na usunięcie awarii, wady nastąpi w terminie nie dłuższym niż 72  godziny od zgłoszenia. Na 
czas naprawy należy zapewnić ambulans zastępczy o ile naprawa przekroczy 96h”. Prosimy o 
dookreślenie, iż powyższe terminy naliczane będą z uwzględnieniem jedynie dni roboczych, ponadto 
prosimy o potwierdzenie, że przez czas reakcji należy rozumieć maksymalny termin na przystąpienie 
do realizacji zgłoszenia. Prosimy również o wydłużenie czasu naprawy, po którym ma nastąpić 
zapewnienie ambulansu zastępczego z 96 godzin do 168 godzin.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 23 – dot. SIWZ  
Prosimy o zmianę zapisu zawartego w § 4 ust. 7 wzoru umowy na następujący: „W przypadku 
trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, wykonawca 
zobowiązany jest podczas kolejnej naprawy wymienić wadliwy element zamówienia na nowy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 24 – dot. SIWZ 
Prosimy o zmianę zapisu zawartego w § 4 ust. 6 wzoru umowy, ostatnie zdanie na następujący: 
„Natomiast koszty transportu po kolizji drogowej ponosi Zamawiający”.   
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 6 wzoru umowy, ostatnie zdanie na następujący: 
„Natomiast koszty transportu po kolizji drogowej ponosi Zamawiający”. Zamawiający zamieścił 
poprawiony formularz na stronie internetowej.     
 
Pytanie 25 – dot. SIWZ  
Prosimy o dostosowanie terminologii zawartej w § 4 ust. 5 i 6 wzoru umowy do pozostałych zapisów 
umowy, poprzez zastąpienie pojęcia Dostawca terminem Wykonawca.-  
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający zamieścił poprawiony formularz na stronie internetowej.     
 
Pytanie 26 – dot. SIWZ 
Prosimy o zmianę wysokości kar  określonych:  w § 5 ust. 1 wzoru umowy z 0,2% ceny umownej 
brutto  na 0,1%  oraz w § 5 ust. 2 wzoru umowy z 10% ceny umownej brutto  na 5% 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 27 – dot. SIWZ  
Prosimy Zamawiającego o modyfikację brzmienia §5 ust. 1 wzoru umowy poprzez wskazanie, że kara 
umowna przysługuje za każdy dzień zwłoki naliczaną dla każdego niedostarczonego elementu 
oddzielnie. Zamawiający nie przewidział podziału zamówienia na części, więc użyte przez niego 
sformułowanie nie jest właściwe.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody  
 
Pytanie 28 – dot. SIWZ  
Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy rozumie 
odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty 



w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na 
podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy 
wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek 
za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się 
odpowiednio 
Odpowiedź: 
Zamawiający: potwierdza iż przez sformułowanie odsetki ustawowe rozumie odsetki za opóźnienie w 
płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych. 
 
Pytanie 29 – dot. SIWZ 
Prosimy o możliwość wprowadzenie do umowy leasingu postanowienia: „W sytuacji, 
przedterminowego rozwiązania umowy leasingu, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na 
rzecz Wykonawcy wszystkich niezapłaconych rat leasingowych przypadających od momentu 
wcześniejszego zakończenia Umowy do dnia, w którym zgodnie z Umową powinna się zakończyć, 
powiększonych o rzeczywiste koszty finansowania ponoszone przez Wykonawcę w wyniku 
wcześniejszego zerwania finansowania zaciągniętego przez Wykonawcę w celu zawarcia Umowy. 
Powyższa kwota zostanie następnie powiększona o wartość opłat i podatków jak również innych 
kosztów poniesionych przez Wykonawcę wynikających z zajścia zdarzenia powodującego 
wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy Leasingu. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie 
odszkodowanie należne Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu przedterminowego zakończenia 
Umowy. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić ustalone powyżej odszkodowanie w terminie 
oznaczonym przez Wykonawcę w wezwaniu do zapłaty.”  . 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
  
Pytanie 30 – dot. SIWZ  
Prosimy o możliwość wprowadzenia do umowy leasingu postanowienia: „W przypadku opóźnienia się 
Zamawiającego ze zwrotem Przedmiotu Leasingu w przypadku przedterminowego rozwiązania 
umowy leasingu, a także wtedy gdy mimo upływu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający 
bezumownie korzysta z Przedmiotu Leasingu, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w 
wysokości 1/30 ostatniej miesięcznej raty leasingowej netto, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 
przetrzymywania Przedmiotu Leasingu lub jego bezumownego korzystania.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 31 – dot. SIWZ 
Zgodnie z SIWZ ubezpieczenie przedmiotu leasingu będzie leżało po stronie Zamawiającego. W 
związku z tym prosimy o wprowadzenie do umowy leasingu postanowień:  
„1. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu spoczywa na Zamawiającym. Zamawiający 
zobowiązuje się w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń zgłosić przedmiot leasingu do 
ubezpieczenia i zawrzeć umowę ubezpieczenia w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia 
zawarcia Umowy.  
2. Zawartą umowę ubezpieczenia Zamawiający prześle Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
3. Brak realizacji przez Zamawiającego postanowień ust. 1-2 we wskazanych powyżej terminach, 
uprawnia Wykonawcę do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.”  Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę, Zamawiający w § 10 w/w postanowienia Zamawiający zamieścił 
poprawiony formularz na stronie internetowej. 
 
Pytanie 32 – dot. SIWZ 
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wypełnić pkt 1 Formularza OFERTA, w zakresie: 
a) pozycjach: „Oferujemy wartość  całkowitą netto: ……… zł.” oraz  „Oferujemy wartość  
całkowitą brutto: ……… zł.” - czy w tych pozycjach należy podać  wartość obejmującą opłatę wstępną, 
łączną wartość 60 rat leasingowych i wartość wykupu?  
• pozycji b) Wartość netto…… zł ……… rat  - czy należy w tych pozycjach wpisać łączną 
wartość rat –  
Odpowiedź: 
Zamawiający: zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13, należy podać wartość obejmującą opłatę 
wstępną  + łączną wartość 59 rat leasingowych + wartość wykupu 
 
Pytanie 33 – dot. SIWZ  
Prosimy o wykreślenie z „Tabeli 2 - Adaptacja pojazdu bazowego opisanego w tabeli 1” z  pkt 4.7 
zapisu: „- do oferty dołączyć potwierdzenie wykonania badań 10g (4.5.9 oraz 5.4 normy PN-EN 1789) 
przez jednostkę notyfikowaną” lub dopuszczenie złożenia wskazanego dokumentu wraz z dostawą. 



Wymóg załączenia takiego dokumentu nie wynika z zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, 
określających zakres dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą, ani na wezwanie o którym 
mowa w art. 25 ust, 1 pkt 1 u. Pzp. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wymagane dokumenty należy złożyć wraz z dostawą 
 
Pytanie 34 – dot. SIWZ 
Prosimy o wykreślenie z „Tabeli 4 - Defibrylator ” z  pkt 49 zapisu: „Wykonawca musi załączyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim, 
certyfikaty i deklaracje zgodności potwierdzające spełnianie norm unijnych i polskich, paszport 
techniczny” lub dopisanie, iż wskazane dokumenty należy złożyć wraz z dostawą. Wymóg załączenia 
tych  dokumentu nie wynika z zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, określających zakres 
dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą, ani na wezwanie o którym mowa w art. 25 ust, 1 
pkt 1 u. Pzp. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wymagane dokumenty należy złożyć wraz z dostawą 
 
Pytanie 35 – dot. SIWZ 
Prosimy o sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie sekcji III.1) Warunki udziału w 
postępowaniu pkt III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający określa we wskazanym 
pkt, że odstępuje od opisu warunku, a jednocześnie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie 
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Powyższy wymóg nie został określony w 
SIWZ i nie ma zastosowania ze względu na brak określenia warunku udziału w postępowaniu w 
powyższym zakresie. ( DO SKORYGOWANIA) 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający skoryguje ogłoszenie o zamówieniu 
 
Pytanie 36 – dot. SIWZ 
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie 
internetowej następujących dokumentów: Bilansu, rachunku wyników za dwa ostatnie lata i okres 
bieżący.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający nie dysponuje bilansem i rachunkiem zysków i strat za ostatni rok tj 2018r. 
Zgodnie z przepisami sprawozdanie powinno być przygotowane nie później niż do do końca 3 
miesiąca od dnia bilansowego (w przypadku Zamawiającego dniem bilansowym był 31.12.2018). 
Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie jako załączniki do odpowiedzi lub  na stronie 
internetowej wyżej wskazanych dokumentów. Bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017 przesle 
na adres email pytającego.    
Do wszystkich Wykonawców: Zamawiający udostępni bilans za 2017 po przesłaniu maila na adres 
przetargi@szpital.szczecinek.pl 
 
Pytanie 37 – dot. SIWZ 
Ze względu na długi okres leasingowania, prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia 
terminowej spłaty rat leasingowych w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. W 
przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco 
wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy leasingu. W 
przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie terminu przekazania weksla wraz z 
deklaracją wekslową. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: potwierdzamy weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany 
Wykonawcy w dniu podpisania umowy leasingu.  
 
Pytanie 38 – dot. SIWZ 
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami 
Wykonawcy. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe zwracamy się z prośbą o 
udostępnienie wzorów weksla i deklaracji wekslowej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę  aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy 
 
Pytanie 39 – dot. SIWZ 
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom, jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie 
internetowej następujących dokumentów: 
• Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał 
kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości], 



• Sprawozdanie z działalności  za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane), -. 
• Opinia i raport (lub sprawozdanie) biegłego rewidenta, rachunek przepływów pieniężnych za 
ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane przepisami prawa), 
• Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego za ostatni 
pełny zakończony rok sprawozdawczy, 
• CIT -8 za ostatnie 2 lata Wnioskodawcy [wymagany jeśli podmiot nie jest badany przez 
biegłego], 
• Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 90 dni przed datą 
zamieszczenia), 
• zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 90 dni przed datą 
zamieszczenia), 
• informacja o zadłużeniu w innych bankach lub/i instytucjach finansowych (obejmująca: nazwę 
wierzyciela, produkt, kwotę udzielonego finansowania oraz pozostałego do spłaty, wysokość 
miesięcznych rat kapitałowych, zabezpieczenie) 
• informacja o należnościach i zobowiązaniach handlowych przeterminowanych > 90 dni (wraz 
z kwotą i nazwą dłużnika/wierzyciela, którego udział  przekracza 10%). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający nie dysponuje bilansem i rachunkiem zysków i strat za ostatni rok tj 2018r. 
Zgodnie z przepisami sprawozdanie powinno być przygotowane nie później niż do do końca 3 
miesiąca od dnia bilansowego (w przypadku Zamawiającego dniem bilansowym był 31.12.2018). 
Zamawiający nie przygotowuje okresowych bilansów i rachunku zysków. Zamawiający nie dysponuje 
także CIT za 2018r który zgodnie z bieżącymi przepisami może złożyć do 31.03.2019, nie składa też 
deklaracji CIT miesięcznych. Pozostałe dokumenty prześle na adres pytającego. 
 Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie jako załączniki do odpowiedzi lub  na stronie 
internetowej wyżej wskazanych dokumentów. Udostępni je Wykonawcy składającemu zapytanie oraz 
innym wykonawcom  po przesłaniu żądania  drogą mailową na adres przetargi@szpital.szczecinek.pl 
 
Pytanie 40 – dot. SIWZ 
W odniesieniu do odpowiedzi na pytania nr 5 i 6 , których udzielił Zamawiający zwracamy się z prośbą 
o dodatkowe wyjaśnienia; 
 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym Zamawiający wyrazi zgodę 
na następujące scenariusze działania Wykonawcy: 
  
- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek 
kredytodawcy Finansującego. Ten rodzaj cesji nie wpływa w żaden 
sposób na wykonywanie umowy, obowiązki związane z umową. Jest to 
jedynie techniczny zabieg, zapewniający spłatę zaciągniętego przez 
Wykonawcę kredytu na finansowanie inwestycji preferowanych przez 
Leasingobiorców; 
 
Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie Wykonawcy wiążącej oferty. Odrzucenie powyższego 
rozwiązania ogranicza w znaczny sposób konkurencyjność , gdyż większość firm leasingowych 
stosuje powyższe procedury 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 03/2019. 

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