
 
 

Grudziądz, dnia 02.10.2018 r.  

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

ZP- /18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch fabrycznie 

nowych ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem, w formie leasingu z 

opcją wykupu  (znak sprawy: T/2/PN/18). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów 

sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem, w formie leasingu z opcją wykupu  (znak 

sprawy: T/2/PN/18), wpłynęły zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

1. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający może umieścić na stronie postępowania lub przesłać na poniższy adres 

mailowy dokumenty celem weryfikacji zdolności leasingowej: 

 bilans z rachunkiem wyników za 2017, 

 raport i opinia biegłego rewidenta za 2017, 

 bilans z rachunkiem wyników za 06/2018”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dysponuje 

wnioskowanymi dokumentami oraz udostępnieni je do wglądu w swojej siedzibie  

w Dziale Zamówień Publicznych w godzinach 8.00 – 14.00 wszystkim Wykonawcom, 

którzy zgłoszą Zamawiającemu zainteresowanie niniejszym postępowaniem. 
 

2. Zapytanie: 

,,Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt 

ubezpieczy pojazdy w zakresie AC/OC/NNW.” 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający we własnym 

zakresie i na swój koszt ubezpieczy pojazdy w zakresie AC/OC/NNW zgodnie  

z treścią zawartą w § 1 ust. 2 Istotnych postanowień umowy.  

 

3. Zapytanie: 

,,Prosimy o potwierdzenie, że cena wykupu może wynosić 1.00% wartości początkowej 

przedmiotu leasingu.” 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie określił w treści 

SIWZ wartości wykupu, powyższe pozostaje w gestii Wykonawcy.  



 
 

4. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko kardiologiczne  

z odpinanym systemem zjazdowym FAST firmy Ferno? Krzesełko FAST bez systemu 

zjazdowego 10kg, z systemem zjazdowym 14,5kg? Udźwig 250 kg? Pozostałe parametry 

zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia krzesełka kardiologicznego co najmniej  

o parametrach minimalnych określonych w SIWZ.  
 

5. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w zbiornik 

paliwa o pojemności 71 litrów. Osiągi techniczne nowego pojazdu bazowego pozwoliły na 

osiągnięcie takich samych przebiegów kilometrowych względem poprzedniego modelu 

pojazdu bazowego przy zmniejszonej pojemności zbiornika paliwa”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z minimalnymi parametrami 

określonymi przez Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w 

przedmiotowym zakresie. 
 

6. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą 

PN-EN 1789+A2:2015 wyposażony w mocowanie deski ortopedycznej w kieszeni podstawy 

pod nosze, torby pediatrycznej w zabudowie ściany lewej, kasków ochronnych w kabinie 

kierowcy, pasów i systemów unieruchamiających głowę w zabudowie ściany grodziowej 

oraz krzesełka kardiologicznego w innym miejscu niż podano w SIWZ, w sposób 

nieutrudniający rozmieszczenia pozostałych elementów zabudowy. 

Zapewnienie miejsca dla wyposażenia wymienionego w punkcie 19 działu 1 SIWZ 

„Nadwozie”, w schowku za lewymi drzwiami powoduje znaczne zmniejszenie powierzchni 

przedziału medycznego o około 25% a co za tym idzie powierzchni pracy zespołu 

medycznego”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym przez 

Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w przedmiotowym 

zakresie. 
 

7. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą 

PN-EN 1789+A2:2015 wyposażony w miejsce na plecak ratunkowy usytuowane w 

przegrodzie działowej obok prawych drzwi przesuwnych dostępny z przedziału 

medycznego”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym przez 



 
 

Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w przedmiotowym 

zakresie. 

 

8. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą 

PN-EN 1789+A2:2015 bez dodatkowej niezależnej od pracy silnika nagrzewnicy tak 

zwanej mokrej, która dubluje wymagane przez zamawiającego 5,0 kW ogrzewanie tak 

zwane suche oraz ogrzewanie elektryczne z sieci 230 V a co za tym idzie niepotrzebnie 

podnosi cenę oferowanego ambulansu”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym przez 

Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w przedmiotowym 

zakresie. 

9. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny  z Normą PN EN 

1789+A1 wyposażony w panel sterujący umiejscowiony we frontowej części sufitu oraz 

panel sterujący dodatkowym oświetleniem na ścianie prawej”. 

 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym przez 

Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w przedmiotowym 

zakresie. 
 

10. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą 

PN-EN 1789+A2:2015 wyposażony w panel sterujący w kabinie kierowcy z funkcjami: 

- sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem  

zewnętrznym, 

- sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, 



 
 

- sygnalizacja niedomkniętych którychkolwiek drzwi ambulansu. 

Sterowanie układem ogrzewania dodatkowego poprzez osobny panel sterujący”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym przez 

Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w przedmiotowym 

zakresie. 
 

11. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą 

PN-EN 1789+A2:2015 wyposażony w świetlik zamiast otwieranego szyberdachu. Punkt 

4.4.5.3 normy PN-EN przewiduje minimum dwa zewnętrzne okna. Po każdej stronie 

powinno znajdować się jedno okno lub jedno okno z jednej strony i jedno z tyłu”. 

 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym przez 

Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w przedmiotowym 

zakresie. 

 

12. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pojazd bazowy wyposażony we 

wspomaganie elektromechaniczne zastępujące wspomaganie hydrauliczne?”. 

 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym przez 

Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w przedmiotowym 

zakresie. 



 
 

 

13. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą 

PN-EN 1789+A2:2015 z zabudową na ścianie grodziowej po stronie prawej dwie szuflady, 

po stronie lewej cargo z segregatorami na leki oraz cztery szuflady w tym jedna zamykana 

na klucz i jedna pełniąca funkcję termoboxu. Pojemnik na zużyte igły w wnęce blatu 

roboczego”. 

 

 

 

 



 
 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym przez 

Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w przedmiotowym 

zakresie. 

14. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko z systemem płozowym  

o udźwigu 180 kg i wadze 14 kg? Jednocześnie informuję, że na rynku nie występuje 

krzesełko z systemem płozowym o wadze 10 kg i udźwigu 228 kg”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z minimalnymi parametrami 

określonymi przez Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji  

w przedmiotowym zakresie. 

 

15. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą 

PN-EN 1789+A2:2015 wyposażony w lodówkę  szufladową bądź z drzwiczkami 

otwieranymi do góry?”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym przez 

Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w przedmiotowym 

zakresie. 

 

16. Zapytanie: 

,,Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności na ścianach bocznych zabudowy 

szafki z nieprzezroczystymi drzwiczkami, które są oznakowane znakami graficznymi 

odpowiednimi do umieszczonych tam przedmiotów?”. 

 

 



 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym przez 

Zamawiającego w treści SIWZ i nie przewiduje się modyfikacji w przedmiotowym 

zakresie. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie składania i otwarcia ofert następująco: 

1. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X SIWZ OPIS 

SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

 „Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym 

atramentem.  

Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 

Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób 

trwale złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji.  

Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający 

wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na 

której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której 

wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z 

najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku 

cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać 

podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według 

poniższego wzoru: 

„Przetarg nieograniczony – dostawa ambulansów sanitarnych typu C wraz  

z wyposażeniem” 

oraz  

Znak sprawy: T/2/PN/18 

„Nie otwierać przed 09.10.2018 r. r. godz. 12.30” 

Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną 

kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek”. 

2. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI SIWZ 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 



 
 

,,Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 

Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108A, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 

(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 09.10.2018 r. godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 

Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 

Publicznych w dniu 09.10.2018 r. r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert. 
 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) cen, okresów gwarancji na zabudowę medyczną zawartych w ofertach 
 

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org  

w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu”. 

 

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian. 

 


