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Białystok,  11 maja 2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w 

postępowaniu 

 na dostawę ambulansów medycznych 

EOP.332.11.20 

 
DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

ambulansów medycznych 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

  
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.1843 tj. z późn. zm.) w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień 
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku, wyjaśnia:   

 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści aby fotel kierowcy nie posiadał regulacji wysokości? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści dwa głośniki w przedziale medycznym tylko dla radioodtwarzacza 

bez możliwości podłączenia radiotelefonu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami w pkt I. 1b. OPZ 

 

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści lampki halogenowe do czytania dla kierowcy i pasażera? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuści dwa głośniki sygnalizacji głównej każdy po 100W oraz cztery 

niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego bez lamp w błotnikach i lusterkach 

wstecznych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści zamiast belki tylnej pojedynczą lampę niebieską LED oraz dwie 

lampy LED do oświetlania przedpola za ambulansem? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania (brak świateł kierunkowskazów). 

Zgodnie z zapisami w pkt IX. 3. OPZ 
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Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści zamiast sygnałów niskotonowych sygnały pneumatyczne? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami w pkt IX. 11. OPZ 

 

Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuści antenę dachową do radiotelefonu tylko z przegubem sprężystym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem utrzymania wymagań opisanych w pkt X. 1. 2. 

 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuści podłogę ze sklejki wodoodpornej bez dodatkowej izolacji? 

Odpowiedź: 
Izolacja, oprócz termoizolacji spełnia także rolę tłumiącą hałas. Zamawiający nie dopuszcza 

podłogi bez dodatkowej izolacji. Zgodnie z pkt XII. 2. 

 

Pytanie 9: 
Czy Zamawiający dopuści na lewej ścianie pięć płyt przesuwnych w dwóch rzędach bez szyny 

typu Modura? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 10: 
Czy Zamawiający dopuści dwa uchwyty na butle tlenowe 2,7 litra; jeden na prawej a drugi na 

lewej ścianie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 11: 
Czy Zamawiający dopuści aby odczyt i regulacja temperatury w termoboxie odbywała się 
bezpośrednio z poziomu termoboxu a nie z panelu sterującego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 12: 
Czy Zamawiający dopuści ambulanse bez miernika zużycia paliwa z opisanymi w SIWZ 

funkcjami? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 13: 
Czy Zamawiający dopuści dwie anteny GPS/GSM na dachu ambulansu? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch anten, Zamawiający 

dopuszcza również zastosowanie pojedynczej anteny zespolonej GSM/GPS. 

 

Pytanie 14: 
Czy Zamawiający dopuści mocowanie drukarki w jednej z szuflad w szafce na przegrodzie z 

możliwością zmiany miejsca mocowania w przypadku zmiany modelu drukarki? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający dopuszcza montaż mocowania drukarki zarówno w 

przedziale medycznym oraz kabinie kierowcy. Miejsce montażu powinno być dostosowane do 

obu modeli drukarek wykorzystywanych przez Zamawiającego, a korekta elementów 

montażowych musi być możliwa przy użyciu podstawowych narzędzi. 

 

Pytanie 15: 
Czy Zamawiający dopuści trzy ambulanse białe zabudowane na pojazdach bazowych z rocznika 

2019 oraz jeden żółty zabudowany na pojeździe bazowym z 2020r? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 16: 
Czy Zamawiający dopuści poniższą zabudowę na prawej ścianie: 

• cztery podsufitowe szafki z frontami otwieranymi do góry z podświetleniem, 

• jeden fotel obrotowy, 

• uchylny uchwyt na plecak ratunkowy zgodny z PN EN 1789, 

• pod uchwytem mocowanie jednej butli tlenowej 2,7l + butla i reduktor 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 17: 
Czy Zamawiający dopuści poniższą zabudowę na lewej ścianie: 

• pięć podsufitowych szafek z frontami otwieranymi do góry z podświetleniem, 

• panel z gniazdami 12V(3 szt.), 230V(2 szt.), tlenowym(1szt.), 

• pięć płyt przesuwnych w dwóch rzędach, 

• uchwyt na butlę 2,7l, 

• mocowanie urządzenia do masażu serca, 

• szafa tlenowa z miejscem mocowania nad nią respiratora, 

• szafa główna z miejscem na leki itp., ssak akumulatorowy, kosz, miejsce na torbę opatrunkową, 
• tablica suchościeralna. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza bez  punktu: „ panel z gniazdami 12V(3 szt.), 230V(2 szt.), 

tlenowym(1szt.)” .  

Powyższy punkt powinien być zgodny z zapisami w pkt VIII. 5. OPZ. 

 

Pytanie 18: 
Czy Zamawiający dopuści aby w umowie znalazł się poniższy zapis adekwatny do obecnej 

sytuacji:" strony zgodnie oświadczają, że zawierają niniejszą umowę z pełną świadomością 
ogłoszonego na terenie RP w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii i poprzedzającego go stanu 

zagrożenia epidemiologicznego niemniej jednak postanawiają, że w razie wystąpienia 

okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. strajku generalnego, kwarantanny, 

zamknięcia zakładów produkcyjnych w związku z epidemią), tj. zdarzeń, których skutków i 

wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć, a które znacząco wpływają na 

możliwość terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego: 

a) odpowiedniego przedłużenia terminu wykonania umowy, 
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b) w razie gdy wskazane okoliczności uniemożliwią wykonanie przedmiotu zamówienia w 

ogóle, do odstąpienia od umowy - odstąpienie od umowy w tym trybie nie będzie się wiązało z 

koniecznością poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Wykonawcę, 
c) w razie gdy w/w okoliczności doprowadzą do znaczącego zwiększenia kosztów produkcji, 

odpowiedniego zwiększenia ceny sprzedaży" 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi konieczności zmiany umowy w zakresie wskazanym powyżej. 

Zamawiający działa zgodnie z ustawą  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).   

 

Pytanie 19: 
Czy z uwagi na obowiązujący stan epidemii Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia w swojej 

siedzibie? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. Szkolenie odbędzie się przy zachowaniu odpowiednich środków sanitarno- 

epidemiologicznych, a Zamawiający zminimalizuje liczbę osób uczestniczących w szkoleniu.  

 

Pytanie 20: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z każdorazowego wydłużania okresu gwarancji na pojazd bazowy 

o każdą naprawę powyżej 14 dni? Warunków takich nie oferuje żaden z producentów pojazdów 

bazowych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 21: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z nakładania na Wykonawcę kar za opóźnienia w naprawie 

pojazdu bazowego? Wykonawca nie ma żadnego wpływu na czas naprawy pojazdu bazowego i 

trudno mu z tego powodu wziąć za to odpowiedzialność. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.  
 

Pytanie 22: 
Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące 

bez limitu km, oraz na  perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy,  

którą oferuje większość producentów ? 

Odpowiedź: 
Minimalne wymagania dotyczące gwarancji, Zamawiający zawarł w SIWZ, w pkt XVII 

załącznika nr 1 do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy. 

 

Pytanie 23: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w 

zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego 

szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na odbiór ambulansów w lokalizacji innej niż wskazanej w 

SIWZ, tj. ul. Pogodna 22 w Białymstoku.  

Pytanie 24: 
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Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? 

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 
       Zgodnie z zapisami w projekcie umowy za dostarczenie ambulansów do Zamawiającego     

odpowiada Wykonawca i to on decyduje o koszcie i ryzyku związanym z dostawą. 
 

  Pytanie 25: 

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód, w którym 

stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały 

uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, 

rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, 

szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska 

podłoga) niż  stabilizator osi tylnej ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie może dopuścić ambulansów niespełniających nawet minimalnych opisanych w 

SIWZ parametrów. 

 

Pytanie 26: 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 

1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną 
Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą  szybą w kolorze 

nadwozia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 27: 
Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyłącznie z tylnymi czujnikami parkowania, gdyż 
przednie czujniki są mało przydatne dla kierowcy i niepotrzebnie znacznie podnoszą cenę 
pojazdu o ok. 3000 zł ? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 28: 
Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu C zgodnego z wymaganiami normy PN EN 

1789. 

Norma ta stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można 

powiedzieć „nieostrych” pojęć:  „ambulans powinien”, „ zaleca się uwzględnić”, „powinny być 
zgodne”,  „ powinno być zapewnione”,  „powinien dostarczyć” itp. 

Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza 

firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku ( w 

załączeniu). 

 

W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia 

się wymóg:  „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym 

zaleca się stosowanie  barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia. 

Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie 

dodatkowo barwy żółtej fluoroscencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluoroscencyjnej RAL 

3024.” 
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Powyższe zapisy normy służą też ujednoliceniu koloru ambulansó1)w, aby nie były mylone z 

innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe 

bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym. 

 

Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon”  i  każdy z 

producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek 

pustyni” , „ żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym 

kolorze żółtym różnią się dość znacznie.  

 

Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.  

 
Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent 

wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu. 

 

Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest „Furgon – lakier w 

kolorze żółtym ( fabrycznym) RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 lub białym  

? 

Odpowiedź: 
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia na podstawie obowiązujących i aktualnych 

przepisów i opis dopuszczonych kolorów ambulansu, zawarty w SIWZ, w całości wyczerpuje 

oczekiwania Zamawiającego. 

 

Pytanie 29: 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 

1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną 
Jednostkę Notyfikującą,  
posiadający skrzynię biegów opisaną w Świadectwie Zgodności WE,  jako skrzynię 
automatyczną 6 biegową  ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający w pkt III. 1. określił minimalne wymagania dotyczące manualnej (ręcznie 

sterowanej) skrzyni biegów (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 

661/2009), natomiast będzie punktował skrzynię biegów w pełni AUTOMATYCZNĄ. 

 

Pytanie 30: 
Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją 
kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia 

pojazdu przez kierowcę  ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy i dopuszcza, ale nie wymaga 

klimatyzacji typu Climatronic. 

 

Pytanie 31: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w 

zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego 

szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ? 

Odpowiedź: 
Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 23. 

 

Pytanie 32:  
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Dot. Nosze główne - pkt 10 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie noszy, gdzie funkcja umożliwiająca odgięcie 

głowy do tyłu, realizowana jest za pomocą specjalnej anatomicznej poduszki, a nie ramy noszy? 

Dodatkowo nosze są wyposażone w funkcję przedłużenia leża dla pacjentów o znacznym 

wzroście 

 
 

Uzasadnienie: Jest to rozwiązanie uniwersalne, ponieważ często zdarza się, iż pacjent 

transportowany jest na desce ortopedycznej i w tym przypadku nie ma możliwości realizacji tej 

funkcji. Dodatkowo poduszka anatomiczna stabilizuje głowę pacjenta w trakcie transportu oraz 

jest wykorzystywana jako stabilizator w przypadku, gdy  realizowana jest funkcja  przedłużenia 

leża dla pacjentów o wzroście przekraczającym wymiary noszy.  

 Zaoferowane przez nas rozwiązanie w sposób uniwersalny zapewni funkcje, które oczekuje 

Zamawiający, a wyrażenie zgody na proponowane zmiany umożliwi złożenie oferty 

równoważnej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opisane powyżej nosze. 

 

Pytanie 33:  
Dotyczy transporter noszy głównych – pkt 4 

Czy zamiast transportera wyposażonego w 4 kółka skrętne  w zakresie o 360 stopni można 

zaoferować transporter  posiadający dwa kółka skrętne  w zakresie 360 stopni i dwa kółka do 

jazdy na wprost oraz dodatkową parę kółek umożliwiającą prowadzenie noszy bokiem, który 

zapewnia  wszystkie parametry funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego ale uzyskane 

poprzez inne rozwiązanie techniczne ? 

Uzasadnienie: Nosze Stollenwerk są wyposażone w 4 główne koła z czego dwa są skrętne w 

zakresie 360 stopni oraz dodatkowe 2 kółka umożliwiające manewrowanie, oraz prowadzenie 

noszy bokiem. Dodatkowe kółka uruchamiane są poprzez opuszczenie wysokości transportera o 

min. jeden poziom. Rozwiązanie takie oprócz faktu, że jest technicznie mniej skomplikowane, 

mechanizm nie wymaga żadnych linek, blokad, dżwigni, dzięki czemu jest praktycznie 

bezawaryjne i pozwala na prowadzenie bokiem na kilku wysokościach transportera. 

Rozwiązanie takie umożliwia szybsze dostosowanie  wysokości noszy do wysokości wózka 

transportowego w szpitalu. Obniżanie wysokości nie wymaga blokowania kół do jazdy na 

wprost co jest wymagane w przypadku systemów, w których stosuje 4 koła skrętne. W 

systemach opartych na 4 skrętnych kołach, zgodnie z instrukcją obsługi maksymalne złożenie 

transportera musi się odbywać przy kołach zablokowanych do jazdy na wprost.  
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Dopuszczenie do zaoferowania proponowanych przez nas rozwiązań technicznych, w żadnym 

stopniu nie wpłynie na obniżenie funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego, a umożliwi 

jedynie złożenie oferty opartej na innych rozwiązaniach technicznych.  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opisany powyżej transporter. 

 

Pytanie 34:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w jedną głęboką szufladę w 

szafce przy prawych drzwiach? 

Odpowiedź: 
Zmawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 35: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w szafkę na narkotyki 

zamykaną na klucz zamontowaną w górnej lewej ścianie zabudowy medycznej? 

Odpowiedź: 
Zmawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 36: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w fabryczne radio bez 

sterowania na kolumnie kierowniczej bez napędu CD? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami w OPZ pkt I. 1b. 

 

Pytanie 37: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w drzwi tylne bez kieszeni z 

siatki nad i pod oknami oraz bez wyprofilowanych wnęk na kołnierze, pościel itp.? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem w OPZ pkt I. 6. 

 

Pytanie 38: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażone w zewnętrzy schowek z 

miejscem na krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy, butle tlenowe oraz dodatkowe 

miejsce wydzielone na  deskę ortopedyczna oraz deskozbieraka o wymiarach: wysokość 190cm, 

głębokość 40cm szerokość 17cm? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami w OPZ pkt I. 11. 

 

Pytanie 39: 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse bez inwertera prądu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 40: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w przednią  belkę świetlną, 
w której w środkowej części jest umieszczony podświetlany napis ambulans?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 41: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w niebieskie lampy LED na 

wysokości pasa przedniego bez dodatkowych lamp w błotnikach i lusterkach?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 42: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażone w zintegrowaną z nadwoziem 

tylną sygnalizację świetlną wyposażoną  w światła niebieskie, kierunkowskazy, oświetlenie 

bocznego i tylnego przedpola? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami w OPZ pkt IX. 3. 

 

Pytanie 43: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse nie wyposażone w sygnalizację 
niskotonową?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami w OPZ pkt IX. 11. 

 

Pytanie 44: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w zabudowę medyczną 
ściany lewej i prawej zaprojektowane w inny sposób niż opisane w załączniku nr 1 spełniające 

wszelkie wymagania aktualnie obowiązującej normy PNEN 1789? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, OPZ. 

 

Pytanie 45: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w instalacje elektryczną oraz 

antenową zaprojektowaną i wykonaną zgodnie z PNEN 1789 inną niż opisaną w załączniku nr 

1?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, OPZ. 

 

Pytanie 46: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse nie wyposażone w dodatkowy miernik 

zużycia paliwa?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 47: 
Czy w związku z panującą kryzysową sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2 Zamawiający 

wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczeń o spełnieniu wymagań o których mowa w 

ART.25 UST.1.PZP zamiast dokumentów opisanych w pkt VI.4?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 48: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu ubezpieczenia ambulansów na okres 1 roku w zakresie 

OC, AC, NNW?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu ubezpieczenia ambulansów. 

 

Pytanie 49: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse spełniające wymagania SIWZ na 

podwoziach różnych marek pojazdów bazowych?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 50: 
Dot. Nosze główne - pkt 10 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie noszy, gdzie funkcja umożliwiająca odgięcie 

głowy do tyłu, realizowana jest za pomocą specjalnej anatomicznej poduszki, a nie ramy noszy? 

Dodatkowo nosze są wyposażone w funkcję przedłużenia leża dla pacjentów o znacznym 

wzroście 

Jest to rozwiązanie uniwersalne, ponieważ często zdarza się, iż pacjent transportowany jest na 

desce ortopedycznej i w tym przypadku nie ma możliwości realizacji tej funkcji. Dodatkowo    

poduszka anatomiczna stabilizuje głowę pacjenta w trakcie transportu oraz jest wykorzystywana 

jako stabilizator w przypadku, gdy  realizowana jest funkcja  przedłużenia leża dla pacjentów o 

wzroście przekraczającym wymiary noszy. 

 

Zaoferowane przez nas rozwiązanie w sposób uniwersalny zapewni funkcje, które oczekuje 

Zamawiający, a wyrażenie zgody na proponowane zmiany umożliwi złożenie oferty 

równoważnej. 

  

Dotyczy transporter noszy głównych – pkt 4 

Czy zamiast transportera wyposażonego w 4 kółka skrętne  w zakresie o 360 stopni można 

zaoferować transporter  posiadający dwa kółka skrętne  w zakresie 360 stopni i dwa kółka do 

jazdy na wprost oraz dodatkową parę kółek umożliwiającą prowadzenie noszy bokiem, który 

zapewnia  wszystkie parametry funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego ale uzyskane 

poprzez inne rozwiązanie techniczne ? 

Proponowane nosze są wyposażone w 4 główne koła z czego dwa są skrętne w zakresie 360 

stopni oraz dodatkowe 2 kółka umożliwiające manewrowanie, oraz prowadzenie noszy bokiem. 

Dodatkowe kółka uruchamiane są poprzez opuszczenie wysokości transportera o min. jeden 

poziom. Rozwiązanie takie oprócz faktu, że jest technicznie mniej skomplikowane, mechanizm 

nie wymaga żadnych linek, blokad, dźwigni, dzięki czemu jest praktycznie bezawaryjne i 

pozwala na prowadzenie bokiem na kilku wysokościach transportera. Rozwiązanie takie 

umożliwia szybsze dostosowanie  wysokości noszy do wysokości wózka transportowego w 
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szpitalu. Obniżanie wysokości nie wymaga blokowania kół do jazdy na wprost co jest 

wymagane w przypadku systemów, w których stosuje 4 koła skrętne. W systemach opartych na 

4 skrętnych kołach, zgodnie z instrukcją obsługi maksymalne złożenie transportera musi się 
odbywać przy kołach zablokowanych do jazdy na wprost. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opisane powyżej nosze i transporter. 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z późn. zm.), informuje, o dokonaniu zmiany 

SIWZ:  

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

UMOWA nr EOP.332.11.20- projekt 

 

zawarta w dniu ………. w Białymstoku, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok, NIP PL 542-25-03-045, 

KRS 0000179636, BDO: 000159464 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Bogdana Kalickiego, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………… 

…………………………………,  

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach 

realizowanego Projektu: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej  w związku z zagrożeniem 

spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, 

Priorytet inwestycyjny: 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w 

zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług 

społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na 
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poziomie społeczności lokalnych. Nr Projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 

prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 

EOP.332.11.20) Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot  

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje 4 szt. ambulansów medycznych wraz z 

wyposażeniem. Przedmiot zamówienia (środki transportu sanitarnego oraz wyposażenie) 

musi być nieużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans musi być wyprodukowany nie 

wcześniej niż w 2019 roku. 

2. Sprzedawane ambulanse muszą posiadać świadectwo homologacji lub świadectwa 

homologacji typu WE pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową 
medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i  

Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów 

samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części. 

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wypełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 

1 do SIWZ, który staje się załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Dostawa 

1. Przedmiot zamówienia, zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego ul. Pogodna 22, Białystok, w terminie do dnia …………………… 

(uzupełnić zgodnie z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy). 

2. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu zamówienia obciąża Wykonawcę, aż do chwili 

protokolarnego odbioru ilościowo - jakościowego z klauzulą bez zastrzeżeń środka 

transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem będących przedmiotem umowy. Z chwilą 
wydania właścicielem pojazdów staje się Zamawiający i od tej chwili on ponosi 

odpowiedzialność za ich utratę lub zniszczenie. Za chwilę wydania ambulansu, rozumie się 
datę podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego przez Wykonawcę  i 

Zamawiającego z klauzulą bez zastrzeżeń. 
3. Wykonawca  odpowiedzialny jest za przygotowanie ambulansu. 

4. Wraz z przedmiotem zamówienia zostaną Zamawiającemu wydane wszystkie 

przynależności (tj. zapasowe kluczyki, koła zapasowe, itp.). 

5. Wraz z ambulansem Wykonawca  przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a. instrukcję obsługi pojazdu i sprzętu medycznego w języku polskim, 

b. książkę gwarancyjną ambulansu i karty gwarancyjne wyposażenia karetki, 

c. certyfikaty wyposażenia medycznego ambulansu, 

d. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, 

e. certyfikat zgodności z PN-EN 1789+A2:2015-01, wystawiony przez służbę 
techniczną Wykonawcy zgodnie z PN-EN 1789+A2:2015-01,  

f. deklarację zgodności CE oraz zgodności z PN-EN 1865-4:2012 (krzesełka 

kardiologicznego z systemem płozowym),  



 
 

Dział  

Organizacyjno-Prawny 
Urszula Blady 
Referent ds. organizacyjno-prawnych 

85 66 37 344 

  

ublady@wspr.bialystok.pl 

 
 

  

 

g. deklarację zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789+A2:2015-01 

oraz PN-EN 1865-1+A1:2015-08 wystawiony przez niezależną jednostkę 
notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter),  

h. oświadczenie oraz protokół/raport z przeprowadzonego testu zderzeniowego 

całego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN-EN 1789+A2:2015-01) 

wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą, 
i. potwierdzenie wykonywanych pozytywnie badań przeciążeniowych na 10 g 

(dotyczy lawety), 

j. także inne dokumenty/certyfikaty/deklaracje niezbędne do prawidłowego 

użytkowania przedmiotu umowy w szczególności potrzebne do zarejestrowania 

pojazdu, jego naprawy, sprzedaży itp. 

6. Wykonawca  zobowiązany jest do współdziałania przy rejestracji ambulansu w 

szczególności do dostarczenia, niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych tj. 

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), na żądanie 

Zamawiającego wymaganych dokumentów potrzebnych do rejestracji ambulansu. 

7. Dostawca odpowiedzialny jest za przygotowanie pojazdów do przekazania oraz 

zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC i AC, NNW na okres 12 

miesięcy (ubezpieczenie pojazdów od wartości brutto). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 1, 8 godzinnego szkolenia z 

obsługi ambulansu i sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty dostawy lub inny termin pod warunkiem zgody Zamawiającego.  

9. Dokonana dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo - jakościowym 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń dla każdego 

pojazdu oddzielnie.  

10. Wykonawca  dołoży należytej staranności w celu jak najlepszego wykonania przedmiotu 

niniejszej Umowy, mając na uwadze profesjonalny charakter świadczonych przez siebie 

dostaw.  

 

§ 3 

Cena 

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy  z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 

……………………………..……. zł netto (słownie 

……………………………………………........ 

………………………………………………………), tj. ……………………………….. zł 

brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……). 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
niniejszej umowy w tym należny podatek VAT,  koszty dostawy, ubezpieczenia do 

momentu dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, gwarancyjne, a także 

koszt zapłaty przez Wykonawcę podatku akcyzowego, o ile obowiązek zapłaty tego podatku 
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powstanie, a także koszty ubezpieczenia pojazdu na minimum 12 miesięcy  po wydaniu go 

Zamawiającemu, itp. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

……………………………………………………………………………………………… w 

terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT wraz z protokołem odbioru 

ilościowo- jakościowym  środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem z klauzulą 
„bez zastrzeżeń”, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

4. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we 

właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub 

zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze 

podatników”. 

5. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest 

obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia 

dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do 

umowy. 

6. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, 
do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin 

płatności określony w § 3 ust. 3 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego 

rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar 

umownych, odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych 

w stosunku do Zamawiającego. 

7. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i  

przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF 

„Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania 

ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur na adres faktury@wspr.bialystok.pl, 

podpisanej podpisem kwalifikowanym lub dostarczenia faktury w formie papierowej. 

8. Zamawiający wymaga, aby faktura była wystawiona oddzielnie za każdy dostarczony 

ambulans. 

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT niezgodnych z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 

czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktur korygujących VAT bez obowiązku płacenia 

odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest (niepotrzebne skreślić) czynnym podatnikiem 

podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.  

11. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. 

 

§ 4 

Gwarancja 
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1. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument 

gwarancyjny (dokumenty gwarancyjne) na zasadach wskazanych w Załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca  gwarantuje, że ambulans będzie gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 

3. Ewentualne przysługujące Zamawiającemu roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach 

wskazanych w kodeksie cywilnym. 

4. Gwarancja na pojazdy bazowe wynosi min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; 

5. Gwarancja na zabudowę medyczną– wynosi …………………. miesiące/miesięcy od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; 

6. Gwarancja na sprzęt medyczny wynosi min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego; 

7. W przypadku wymiany środka transportu sanitarnego lub wyposażenia, jego części 

(podzespołu) lub napraw w okresie gwarancji, termin gwarancji na tę rzecz, część 
(podzespół) biegnie zgodnie z następującymi ustaleniami. W przypadku wymiany, napraw 

środka transportu sanitarnego lub wyposażenia, jego części (podzespołu) gwarancja biegnie 

od nowa przez okres 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony 

przedmiot zamówienia jest dłuższy niż 6 miesięcy to gwarancja upływa z końcem upływu 

gwarancji na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wyłączenia z 

użytkowania środka transportu sanitarnego lub wyposażenia, jego części z powodu wymiany 

lub naprawy na okres powyżej 14 dni gwarancja ulega przedłużeniu o okres liczony od dnia 

zgłoszenia.   

8. Z wyłączeniem samochodów bazowych, czas naprawy lub wymiany pozostałych elementów 

dostarczonego towaru wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji 

będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy lub wymiany. Okres gwarancji 

jest wydłużony w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni, liczonej od dnia 

zgłoszenia.  

9. W przypadku, gdy w wyniku awarii lub usterki objętej gwarancją Zamawiający nie ma 

możliwości korzystania z ambulansu przez okres dłuższy niż 14 dni, licząc od chwili 

zgłoszenia Dostawcy awarii lub usterki, Dostawca na swój koszt, niezwłocznie, tj. 

najpóźniej w terminie 4 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego, zapewni 

Zamawiającemu na czas naprawy możliwość korzystania z pojazdu zastępczego o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych. 

10. Postanowienia ustępu 8 niniejszego paragrafu mają analogiczne zastosowanie w przypadku 

awarii lub usterki elementów wyposażenia środka transportu, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości korzystania z 

wyposażenia przez okres dłuższy niż 7 dni, licząc od chwili zgłoszenia Wykonawcy  awarii 

lub usterki. 

11. Wykonawca  na własny koszt przeprowadzi przegląd przedsprzedażny (zerowy) ambulansu. 

Czynność ta zostanie odnotowana w książce przeglądów serwisowych. 
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12. Wykonawca  gwarantuje ………… okres obsługi pogwarancyjnej i na ten czas gwarantuje 

zabezpieczenie dostaw części zamiennych. Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie 

podmiotu trzeciego świadczącego „obsługę pogwarancyjną” 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 1 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu pojazdu zastępczego (pojazdów zastępczych) lub 

urządzenia zastępczego (urządzeń zastępczych) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku nieuprawnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej 

umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu od 

Zamawiającego wynagrodzenia. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w 

wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy, przekraczającego 2 dni. W takim 

przypadku Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę  karę umowną w wysokości 10% 

wartości brutto niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,1 % wartości 

umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia w naprawie lub wymianie na nowy: ambulansu 

medycznego, jego części lub też poszczególnego elementu urządzenia medycznego. 

7. Zamawiający, niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących mu w związku z 

naruszeniem postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę, może rozwiązać Umowę ze 

skutkiem natychmiastowym, gdy:  

a) Wykonawca  naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy i pomimo wezwania 

przez Zamawiającego nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego 

naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

b) Wobec Wykonawcy  otwarta zostanie likwidacja albo, gdy zaprzestanie on 

wykonywania działalności gospodarczej. 

8. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy 

dzień opóźnienia w dostarczeniu świadectwa homologacji typu WE lub świadectw 

homologacji typu WE pojazdów (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep 

oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części dla wszystkich dostarczonych ambulansów, 

pozwalającego na zarejestrowanie i ewidencjonowanie dostarczonych ambulansów lub 

innych dokumentów, które będą potrzebne do rejestracji pojazdu lub prawidłowego 

korzystania z pojazdu. 

9. Zapłata ww. kar umownych nie pozbawia Wykonawcy możliwości dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym. 

10. Kary, o których mowa w § 5 nie wykluczają się wzajemnie. 



 
 

Dział  

Organizacyjno-Prawny 
Urszula Blady 
Referent ds. organizacyjno-prawnych 

85 66 37 344 

  

ublady@wspr.bialystok.pl 

 
 

  

 

 

§ 6 

Koordynatorzy 

Osobami koordynującymi wykonanie niniejszej umowy będą: 
a) ze strony Zamawiającego – ……………………………………….. tel. 

………………….., 

b) ze strony Wykonawcy  - …………………………………………....., tel. 

………………….., 

 

§ 7 

Cesja praw 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osobę trzecią praw  

i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. 

 

 

§ 8 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

przewiduje możliwość zmian Umowy w  przypadkach,  gdy  konieczność wprowadzenia 

zmian Umowy wynika: 

a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy 

do aktualnego stanu prawnego, w wyniku wprowadzenia przepisów, które nie 

obowiązywały w chwili zawarcia umowy; 

b) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli  

wpływa   ona   na   wysokość należnego   Wykonawcy   wynagrodzenia   –   zgodnie  ze 

zmienionymi przepisami; 

c) zastąpienia ambulansu/ sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej 

umowy, ambulansem/ sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego 

ambulansu/ sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, a ambulans/ sprzęt będzie zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

2.  Zmiany  Umowy  na  podstawie niniejszego paragrafu wymagają zgody obu stron i 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i Pzp. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności.  

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
a) załącznik nr 1 –  wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 1 do SIWZ  - Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia 

b) załącznik nr 2 – formularz cenowy 

c) załącznik nr 3- formularz ofertowy 

d) załącznik nr 4- klauzula informacyjna 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

               WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY   

 

 

 
 

Powyższe zmiany nie powodują przedłużenia terminu składania ofert. 

 

 

 

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma  

emailem: przetargi@wspr.bialystok.pl 


