
 

Szczecinek, dnia  15.03.2019 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,  
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze które posiadają płynną, wspomaganą 
siłownikiem regulację kąta nachylenia oparcia pod plecami pacjenta do 75 stopni?   
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak dopuszcza  
 
Pytanie 2 – dot. SIWZ,  
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze wyposażone w transporter z 
automatycznym, wspomaganym siłownikami systemem rozkładania goleni przednich i tylnych. 
Proponowane rozwiązanie stanowi alternatywę dla rozwiązań zabezpieczających wyjazd noszy z 
ambulansu przy nierozłożonych goleniach oraz zwalnia użytkownika z potrzeby rozkładania goleni 
noszy nogą w celu sprawdzenia poprawności zadziałania zabezpieczenia. System działania 
siłowników zaprezentowany na załączonym do zapytania filmie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak dopuszcza 
 
Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 3     
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności nosze/zestaw transportowy 
Stryker 6200 typ M1 o łącznej wadze 55.05 kg, który poza przytoczonym parametrem spełnia 
wszystkie wymagania normy PN-EN: 1865-1:2010, 1789:2007 w tym załącznik A1:2010, a powyższe 
potwierdza certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Waga oferowanych noszy 
mieści się w opisanych przez normę wymaganiach, a wskazana różnica w wadze zestawu wynika z 
konstrukcji transportera, który w pracy pogotowia nie jest przenoszony. Oferowany zestaw został 
przystosowany do mycia ciśnieniowego, przenoszenia wysokich obciążeń 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak dopuszcza 
 
Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 4          
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze oraz zestaw transportowy o udźwigu 
227 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak dopuszcza 
 
Pytanie 5 – dot. SIWZ, wzór umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie przez wykonawcę z bankiem finansującym zakup 
przedmiotu zamówienia umowy cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia przysługującego 
wykonawcy za wykonanie zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że przeniesienie wierzytelności na 
podmiot trzeci nie doprowadzi do zmiany podmiotowej po stronie wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
 



Pytanie 6 – dot. SIWZ, wzór umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy następującego postanowienia:  
„Wszystkie należności (wierzytelności) przysługujące wykonawcy z tytułu zawartej umowy mogą 
zostać obciążone zastawem rejestrowym. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że z tego tytułu nie 
wynikają ani w przyszłości nie wynikną dla zamawiającego żadne ograniczenia jego praw ani 
dodatkowe obowiązki, poza określonymi w umowie.” 
 
Wyjaśnienie: 
 
Na tle art. 7 ust. 3 ustawy p.z.p. prezentowane są poglądy, np. K. Bełdowska, M.Zam.Pub. 2016/1/21-
22, zgodnie z którymi "Dokonanie cesji wierzytelności wykonawcy jest w pełni uprawnione i nie 
wymaga zgody zamawiającego. Przeniesienie wierzytelności na podmiot trzeci nie prowadzi do 
zmiany podmiotowej po stronie wykonawcy. W dalszym ciągu odpowiedzialnym za należytą realizację 
zamówienia jest wykonawca, któremu udzielono zamówienia, zmienia się jedynie podmiot uprawniony 
do otrzymania wynagrodzenia. Taka konstrukcja nie godzi w interesy zamawiającego, który jest 
uprawniony do egzekwowania realizacji zamówienia przez wykonawcę".  
 
P. Tomczak (Przelew wierzytelności w zamówieniach publicznych, cz. 1., Zam.Pub.Dor. 2013/6/69-80 
- artykuł) "Zważywszy na cel i treść art. 7 ust. 3 p.z.p. oraz funkcję cesji wierzytelności pieniężnych, 
wywodzenie z [p.z.p.] zakazu przeniesienia przez wykonawcę możności żądania zapłaty na osobę 
trzecią byłoby zbyt daleko idące, bezpodstawne. Ani [...] ustawa, ani tym bardziej właściwość 
zobowiązania zamawiającego względem wykonawcy (pieniężnego) nie stanowią przeszkody dla 
skutecznego dokonania cesji". 
 
Wobec powyższego, zakaz ustanawiany w SIWZ jest indywidualnym warunkiem danego 
Zamawiającego, nie mającego oparcia w przepisach bezwzględnie obowiązujących. Duża część 
Zamawiających dopuszcza cesję wierzytelności za swoją zgodą. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 7 – dot. SIWZ,  
Czy Zamawiający może przesłać mailem lub umieścić na stronie postępowania dokumenty 
wymienione poniżej , celem weryfikacji zdolności leasingowej Zamawiającego? 
Dokumenty : 
• Sprawozdanie finansowe za 2017 r.  
• bilans z rachunkiem wyników za  2018 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: prześle na adres email pytającego sprawozdanie finansowe za rok 2017, Zamawiający 
nie posiada przygotowanego bilansu z rachunkiem wyników za rok 2018 termin przygotowania bilansu 
to 31.03.2019 
Do wszystkich Wykonawców: Zamawiający udostępni bilans za 2017 po przesłaniu maila na adres 
przetargi@szpital.szczecinek.pl  
 
Pytanie 8 – dot. SIWZ 
Zamawiający wskazał w rozdziale III, pkt. 1.3 SIWZ, że wraz z pojazdem powinien otrzymać kartę 
pojazdu. Uprzejmie informuję, że oryginał karty musi znajdować się u Wykonawcy (Finansującego), 
który jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać kopię karty pojazdu. Proszę o 
akceptację takiego scenariusza działania i modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający dopuszcza przekazanie kopii karty pojazdu poświadczonej za zgodność z  
oryginałem 
 
Pytanie 9 – dot. 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: Zamawiający potwierdza że poniesie koszty opłaty za rejestrację pojazdu. 
 
Pytanie 10 – dot. 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, ponieważ 
pierwsza płatność z tytułu czynszu leasingowego przypada miesiąc od daty popisania protokołu 
zdawczo -odbiorczego, czyli miesiąc po użytkowaniu przedmiotu leasingu. 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: Zamawiający zmienił formularz oferty na 59 rat i zamieścił zmieniony formularz na 
stronie www.szpital.szczecinek.pl 
 
Pytanie 11 – dot. 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: 150 zł za 
Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN (powyżej 4.000 EUR dla 
Umów walutowych), 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN 
(do 4.000 EUR dla umów walutowych). 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. Kilka opłat pozostaje dalej poza opłatą ryczałtową - 
związane z ubezpieczeniami (indywidualna polisa) i niewywiązywaniem się Klienta z Umowy leasingu 
(płatności). Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli 
Umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie 
podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji Umowy przez klienta, ponieważ Wykonawca z tego 
powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. Tabela opłat jest częścią OWUL - co gwarantuje 
Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 12 – dot. 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: dopuszcza dodatkowe dokumenty z zachowaniem pierwszeństwa wzoru umowy 
zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 13 – dot. SIWZ 
Od W §3 ust. 2 Umowy Zamawiający wskazał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie 30 
dni od daty podpisania Umowy leasingu. 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: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 14 – dot. SIWZ,  
W § 3 ust. 4 Umowy znalazł się zapis następujący zapis: Finansujący nie może przelewać swoich 
praw wynikających z umowy na osoby trzecie. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu 
umowy 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. Proszę o akceptację wskazanych scenariuszy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 15 – dot. 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 
zapewni udzielenie gwarancji... (...)". 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 16 – dot. SIWZ  
Zwracamy się z uprzejma prośbą o usunięcie zapisu §4 ust. 2 Umowy, ponieważ Finansujący nie 
podpsuje umowy ze Sprzedającym. Nabycie sprzętu następuje na podstawie faktury VAT, którą 
Finansujący jest w stanie udostępnić Zamawiającemu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający dopuszcza przekazanie faktury VAT zamiast umowy  
 
Pytanie 17 – dot. 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%. 11.  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: jak w SIWZ 
 
Pytanie 18 – dot. SIWZ 
W §3 ust. 5 oraz w ust. 7 Umowy Zamawiający opisał proces wykupu Sprzętu. Uprzejmie informuję, 
że zgodnie z naszymi procedurami zakończenie Umowy leasingu przebiega inaczej od sposobu 
wskazanego w SIWZ. 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: jak w SIWZ 
 
Pytanie 19 – dot. SIWZ 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §3 ust. 6 Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na 
zwrot Sprzętu max. do 14 dni od zakończenia Umowy leasingu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 20 – dot. 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 2016, 2017 oraz za pełnych 9 miesięcy 2018 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: prześle na adres email pytającego bilans oraz rachunek zysków i strat  za rok 2016, 
2017 , Zamawiający nie sporządza bilansu oraz rachunku zysków i strat za 9 miesięcy 2018  
Do wszystkich Wykonawców: Zamawiający udostępni bilans oraz rachunek zysków i strat  za rok 
2016, 2017 po przesłaniu maila na adres przetargi@szpital.szczecinek.pl  
 
 
Pytanie 21 – dot. SIWZ 
Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest 
corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania 



umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która 
wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: zgodnie z ustawą pojazdy specjalne są zwolnione z podatku od środków transportu 
 
Pytanie 23 – dot. SIWZ  
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści fabryczne ogrzewanie kabiny kierowcy 
zapewniające nadmuch ciepłego powietrza w czasie 60 sekund? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 24 – dot. SIWZ  
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści fotel na prawej ścianie zamontowany w 
miejscu zapewniającym dostęp do pacjenta na całej długości leża noszy? Chcielibyśmy zwrócić 
uwagę, że opis tego fotela w SWIZ nie pozostawia wątpliwości, że dotyczy rozwiązania stosowanego 
przez jednego producenta firmę Atoform z Sosnowca, co ogranicza konkurencyjność postępowania 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności: Na prawej ścianie minimum 
jeden fotel obrotowy, z wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i 
zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt 
oparcia - podać zakres regulacji). Fotel przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w 
odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do 
wytrzymałości siedzeń i ich mocowań” zamontowany w miejscu zapewniającym dostęp do pacjenta na 
całej długości leża noszy. 
 
Pytanie 25 – dot. SIWZ 
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści mocowanie deski pediatrycznej, kamizelki 
KED, torby opatrunkowej w zewnętrznym schowku co jest rozwiązaniem bardziej ergonomicznym i 
korzystniejszym dla Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 26 – dot. SIWZ  
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści specjalnie fabrycznie wzmocnione tzn. przez 
producenta pojazdu bazowego, resory tylne o charakterystyce jednopiórowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 27 – dot. SIWZ 
 Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby respirator mocowany był w dedykowanym 
dla niego miejscu tzn. na wysokości głowy leżącego pacjenta na stałej płycie a defibrylator i pompa na 
dwóch przesuwnych płytach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 28 – dot. SIWZ  
W odniesieniu do zapisów par.3 ust 5 i 6   zał. nr 4 do SIWZ  zwracamy się z prośbą o zmianę treści 
na: 
„ 5. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zapłaty ostatniej raty leasingowej zobowiązany jest do 
udzielenia Wykonawcy informacji/decyzji dotyczącej  prawa wykupu przedmiotu leasingu. 
6. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa wykupu Zamawiający zobowiązany 
jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania swojej decyzji Wykonawcy, 
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. Termin zwrotu Przedmiotu Leasingu może zostać wydłużony do 30 dni jedynie 
za pisemną zgodą Wykonawcy.  Do czasu odbioru Przedmiotu Leasingu przez Wykonawcę, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie może czerpać z niego pożytków. W tym okresie Zamawiający 
jest zobowiązany do bezpłatnego przechowania i utrzymania Przedmiotu Leasingu chyba, że 
Wykonawca postanowi inaczej.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody  
 
Pytanie 29 – dot. SIWZ  
W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy finansowej niezbędnej do udzielenia leasingu 
uprzejmie prosimy o przesłanie na adres e-mail: …………………………… poniższe dokumenty: 



1. Wyciąg z KRS nie starszy niż 3 m- ce   
2 Kopia wypisu REGON-u i aktu nadania NIP-u firmy, 
3 .Bieżący dokument finansowy za ostatni miesiąc lub kwartał 2019 roku, 
4. Kopia bilansu i rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa za ostatni rok gospodarczy (sprawozdanie  
F02) lub kopia rocznej deklaracji podatkowej za rok 2018 
5.  Informacja o amortyzacji rocznej za 2018r. 
Uprzejmie prosimy, aby powyższe dokumenty zostały opieczętowane pieczęciami firmowymi oraz 
imiennymi i podpisane za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Działu Księgowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający:  
Ad 1. Aktualny wyciąg z KRS jest dostępny pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs  
Ad. 2. Zamawiający prześle w/w dokumenty na adres pytającego 
Ad. 3.Zamawiający nie sporządzą w/w dokumentu   
Ad. 4 Zamawiający nie posiada przygotowanego bilansu z rachunkiem wyników za rok 2018 termin 
przygotowania bilansu to 31.03.2019  
Ad. 5 Zamawiający prześle w/w dokumenty na adres pytającego 
 
Do wszystkich Wykonawców: Zamawiający udostępni wszystkie w/w dokumenty po przesłaniu maila 
na adres przetargi@szpital.szczecinek.pl  
 
Pytanie 30 – dot. SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze dokumenty leasingowe stanowiące uzupełnienie 
umowy dostawy, które nie będą swą treścią stały w sprzeczności z wymaganiami SIWZ, a których 
wzory zostaną dołączone do oferty przetargowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający podpisze dokumenty leasingowe stanowiące uzupełnienie umowy 
dostawy, które nie będą swą treścią stały w sprzeczności z wymaganiami SIWZ, a których wzory 
zostaną dołączone do oferty przetargowej. 
  
Pytanie 31 – dot. SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dostawy pojazdu w formie leasingu udzielonego przez bank 
za pośrednictwem Wykonawcy/Oferenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 32 – dot. SIWZ 
 Czy dbając o niskie koszty eksploatacji Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu sanitarnego, 
w którym okresy między przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony jest w 
bezobsługowy rozrząd w postaci łańcucha tj. brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu ? 
Wyjaśnienie: 
Określenie wymogu co do typu napędu wałka rozrządu ma wpływ na trwałość tego elementu bowiem 
jest to uzależnione od jego wykonania (łańcuch charakteryzuje się  odpornością na zmiany 
obciążenia, brakiem okresowości wymiany, czego nie można wskazać w przypadku paska będącego 
elementem narażonym na uszkodzenia oraz obarczonym koniecznością okresowej wymiany 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 33 – dot. SIWZ 
Prosimy o wskazanie zakładanego rocznego przebiegu kilometrowego dla ambulansu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: ok. 40 000 km 
 
Pytanie 34 – dot. SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności, wysokiej klasy defibrylator, cenionego 
europejskiego producenta  o poniższych parametrach: 
- 4 poziomy wzmocnienia EKG oraz tryb auto, 
-25 złączek oddechowych do czujnika wielorazowego etC02, 
- zakres dostarczonej energii 2-200 J 
-ekran dobrze widoczny nawet w dużym oświetleniu, 
-możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych 
czynności i wydarzeń na karcie CF z możliwością wydruku tych informacji; Przy zachowaniu 
pozostałych zapisów OPZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 



Pytanie 35 – dot. SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela I, pkt. 6.6.1: prosimy o potwierdzenie, iż określenie 
„opony klasy premium” dotyczy tylko dodatkowego kompletu opon zimowych, natomiast opony letnie 
zostają fabryczne czyli te na których samochód przyjeżdża z fabryki pojazdu bazowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak dotyczy tylko opon zimowych 
 
Pytanie 36 – dot. SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela I, pkt. 1.1.2: prosimy o potwierdzenie, iż poprzez 
regulację kierownicy w dwóch płaszczyznach Zamawiający wymaga regulacji kierownicy góra-dół, 
przód-tył. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak, regulacja w dwóch płaszczyznach góra-dół, przód-tył 
 
Pytanie 37 – dot. SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela II, pkt. 1.1.9: prosimy o dopuszczenie kamery w 
przedziale medycznym tylko HD, a nie ful HD z uwagi na brak monitora w przedziale medycznym, 
który przetworzy obraz full hd. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 38 – dot. SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela II, pkt. 4.4.7: prosimy o potwierdzenie, iż po stronie 
Zamawiającego jest tablet, drukarka oraz moduł GPS, natomiast po stronie Wykonawcy cała 
instalacja do SWD, łącznie z antenami, uchwytami i adapterami, oraz stacją dokującą. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: potwierdzamy po stronie Zamawiającego jest tablet, drukarka oraz moduł GPS a po 
stronie wykonawcy cała instalacja do SWD łącznie z antenami, uchwytami i adapterami, oraz stacją 
dokującą. 
 
Pytanie 39 – dot. SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela II, pkt. 5.5.3: z uwagi iż aby szyberdach pełnił funkcję 
wyjścia ewakuacyjnego jego wymiary muszą być co najmniej 900x600 mm, zwracamy się z 
zapytaniem czy Zamawiający wymaga takiego szyberdachu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ  
 
Pytanie 40 – dot. SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela II, pkt. 6.6.2: prosimy o doprecyzowanie, czy 
Zamawiający wymaga tylko jednego koguta czy dwóch (lamp typu LED na dachu)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jednego 
 
Pytanie 41 – dot. SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela II, pkt. 7.7.2: Zamawiający wymaga zainstalowania 
dwóch radiotelefonów, prosimy o potwierdzenie lub doprecyzowanie iż chodzi o radiotelefon 
przewoźny np. Motorolla DM4601 oraz przenośny np. Motorolla DP4601? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Tak, radiotelefon przewoźny np. Motorolla DM4601 oraz przenośny np. Motorolla 
DP4601 
 
Pytanie 42 – dot. SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela II, pkt. 7.7.3: Prosimy o podanie marki i modelu 
urządzenia do lokalizacji pojazdów, które ma być zainstalowany w pojeździe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: system oparty o terminal S8.3 CAN Albatross system 
 
Pytanie 43 – dot. SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela II, pkt. 7.7.3: Prosimy o podanie jakie elementy zostaną 
przysłane do Wykonawcy w celu zainstalowania ich jako system lokalizacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ lokalizator GPS/CAN, czytnik rfid 
 
Pytanie 44 – dot. SIWZ 



Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela II, pkt. 7.7.3: Prosimy o potwierdzenie, iż elementy do 
lokalizacji pojazdów zostaną wysłane do siedziby Wykonawcy do 3 dni po podpisaniu umowy na koszt 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak zostaną wysłane w terminie 3 dni na koszt Zamawiającego 
 
Pytanie 5 – dot. SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela III, pkt. 2.2.1: czy opisana lodówka ma mieć specjalne 
miejsce mocowania w ambulansie czy będzie przewożona w kabinie kierowcy pomiędzy fotelami 
kierowcy i pasażera? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: lodówka ma być zamocowana w ambulansie 
 
Pytanie 5 – dot. SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 5 – dot. SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 5 – dot. SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
 

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

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