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                                                                                                                       NIP:  878-16-89-844            Regon:  871552334 

Centrala - tel. 56 683 22 91 do 93        Sekretariat - tel./fax - 56 683 2205           e-mail: sekretariat@szpitalgolub.pl 

 
Znak sprawy: DTZ.382.2.2022 

Golub-Dobrzyń, dnia  28.01.2022 r. 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa ambulansu typu B na potrzeby 
Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 
2022/BZP 00024497/01 z dnia 18 stycznia 2022 r., stronie internetowej prowadzonego postępowania 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 

 
Pytanie 1 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 1.1.4 - w celu obniżenia kosztów, a także z uwagi iż każde zarysowanie widać na 
lakierze - prosimy o dopuszczenie zderzaków i atrapy w kolorze czarnym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zderzaki oraz atrapę w kolorze czarnym. 
 
Pytanie 2  
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 1.1.4 - z uwagi iż listwy boczne w niektórych samochodach są nie demontowalne - 
prosimy o dopuszczenie ich w kolorze czarnym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza listwy boczne w kolorze czarnym. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 1.1.4 - prosimy o potwierdzenie, iż lusterka mają być w kolorze czarnym nie 
lakierowanym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lusterka zarówno w kolorze czarnym jak i lakierowane. 
 
Pytanie 4 
Z uwagi na okres pandemii, zaburzenia łańcucha dostaw prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 45-60 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 2.2.2 - prosimy o dopuszczenie mocy silnika 163 KM. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ co do mocy minimalnej silnika 180 KM. Ambulans ratownictwa 
medycznego pomimo swoich rozmiarów i wagi musi mieć dynamiczną jednostkę napędową pozwalającą na 
sprawne poruszanie się ambulansem, szczególnie jadąc w kodzie 1. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 3.3.1 - prosimy o dopuszczenie skrzyni biegów manualnej. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Automatyczna skrzynia biegów w lepszy i przede wszystkim 
bezpieczniejszy sposób (bez odrywania rąk z kierownicy) daje możliwość prowadzenia pojazdu szczególnie 
jadąc w kodzie 1. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 6.6.1 - prosimy o dopuszczenie w miejsce koła rezerwowego - zestawu naprawczego 
- koło rezerwowe zostanie dostarczone luzem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Zestaw naprawczy nie zawsze spełnia swoją rolę, dużo lepszym 
rozwiązaniem a przede wszystkim bezpieczniejszym jest wymiana koła na zapasowe. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający wymaga dodatkowego kompletu kół zimowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga dodatkowego kompletu kół. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 10.10.5 - jakiego typu gniazd 12V wymaga Zamawiający - lexel, hella, zapalniczka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga tradycyjnych gniazd zapalniczkowych 12V. 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie przejściówek na hella. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 11.11.2 - prosimy o potwierdzenie, iż uchwyty wymienione w tym punkcie nie są 
objęte postępowaniem - a jedynie szyny z adapterami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że postępowaniem objęte są tylko szyny. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 11.11.7 - prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający używa standardowych butli 
tlenowych 10 z reduktorami lub 8 litrowych butli tlenowych z tzw. zintegrowanym reduktorem - których 
wysokość nie przekracza 96 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że używa standardowych butli O2. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 11.11.20 - prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca wraz z ambulansem ma 
dostarczyć schodołaz oraz wykazać go na fv w odrębnej pozycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wykonawca wraz z ambulansem ma dostarczyć krzesło kardiologiczne z system 
szyn (schodołaz). Zamawiający dopuszcza wykazanie odrębnej pozycji na fakturze jako wyposażanie 
ambulansu. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 13 - prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu aby przygotować odpowiednią 
instalację. 
Odpowiedź: 
Zamawiający używa radia Motorola DM3601 
 
Pytanie 14 
Dotyczy załącznik nr 2 pkt. 14 - czy Zamawiający wymaga centralnej próżni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga obecności próżni centralnej. 
 
Pytanie 15 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga butli tlenowych oraz reduktorów. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wymaga butli tlenowych z reduktorami. 
 
Pytanie 16 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga instalacji do systemu SWD PRM czyli: stacji dokującej, uchwytu 
drukarki, moduły GPS? 
Odpowiedź: 
Zgodnie SWZ. 
Ponadto Zamawiający informuje drukarkę HP series 200 GPS Teltonika FM 3300. 
 
Pytanie 17 
Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest twierdząca prosimy o podanie marki i modelu tabletu i drukarki jaka 
będzie używana w ambulansie. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16. 
 
Pytanie 18 
Zamawiający nie wymaga noszy - prosimy o podanie jakie nosze będę użytkowane w ambulansie aby 
zamontować odpowiednie mocowanie noszy na lawecie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w stanie określić firmy i rodzaju noszy. Zależy to od danej dostępności na rynku. 
 
Pytanie 19 
Prosimy o podanie szacunkowego zakładanego rocznego przebiegu w celu wyceny pakietów serwisowych. 
Odpowiedź: 
Przebieg roczny oscyluje w granicach 50 – 60 tys. km. 
 
Pytanie 20 
Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach w celu sprawdzenia oraz odpowietrzenia układów - przebieg będzie 
wynosił do 500 km - transport na ryzyko i koszt wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza transport „na kołach”. 
 
Pytanie 21 
Prosimy o potwierdzenie, że ambulans przeznaczony będzie do przewożenia maksymalnie trzech osób 
personelu medycznego oraz jednego pacjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że ambulans przeznaczony będzie do przewozu maksymalnie 3 osób personelu 
medycznego i 1 pacjenta. 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia z przednim „grillem” chłodnicy w kolorze 
czarnym? Ten element ładnie komponuje się z pozostałymi elementami nadwozia. Pozostałe elementy 
wymagane w SWZ będą w kolorze nadwozia- żółtym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z przednim „grillem” chłodnicy w kolorze czarnym. 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia bez okna dachowego w przedziale 
medycznym? Uzasadnienie: wykonawca chce zaoferować pojazd posiadający systemy ogrzewania, klimatyzacji 
oraz wentylacji o parametrach znacznie wyższych, niż w ambulansach stosowanych w kraju ale bez okna 
dachowego. Rolę wejścia ewakuacyjnego, poza wymaganymi w normie drzwiami tylnymi 
oraz minimum jednymi prawymi, pełnić mogą również drzwi obu stron kabiny kierowcy oraz w razie wypadku 
przednia szyba pojazdu- pojazd posiada przejście pomiędzy przedziałami kierowcy i przedziałem medycznym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia bez okna dachowego. 
 
Pytanie 24 
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Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia z gniazdami tlenowymi na lewej ścianie, w 
pobliżu głowy pacjenta, bez gniazda w suficie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia bez gniazda O2 w suficie. 
 
Pytanie 25 
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia bez wbudowanej instalacji próżniowej? 
Uzasadnienie: w ambulansach typu B stosuje się przenośne ssaki mechaniczne i elektryczne, wbudowany 
system byłby trzecim lub nawet czwartym w tym samym pojeździe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, aby w przedmiocie zamówienia nie było instalacji próżni centralnej. 
 
Pytanie 26 
Czy ze względu na możliwość dostarczenia zarejestrowanego ambulansu Zamawiający dopuści przebieg do 
1500 km? Uzasadnienie: istnieje możliwość dostarczenia ambulansu „na kołach”, dlatego pojawić się może 
przebieg 1300- 1500 km; w zamian za to ambulans będzie od razu wyposażony w opony zimowe (dostawa wg 
SWZ ma nastąpić w 30 dni, a więc w okresie zimowym) 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, aby zarejestrowany ambulans miał przebieg do 1500 km. 
 
Pytanie 27 
Czy ze względu na dopuszczoną możliwość dostarczenia zarejestrowanego ambulansu Zamawiający uzna go za 
fabrycznie nowy, przy spełnieniu pozostałych wymagań SWZ i przebiegu wynikającym wyłącznie z dostawy 
nowego pojazdu od producenta do siedziby Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, aby zarejestrowany ambulans miał przebieg do 1500 km. 
 
Pytanie 28 
Czy przez zapis: "Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od daty 
obowiązywania umowy." rozumie się: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w 
terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy." 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 29 
paragraf 1 ust.3: "przeprowadzi szkolenia" - ile Zamawiający ma na myśli szkoleń, ile osób, jaki czas trwania 
jednego szkolenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający ma na myśli jedno szkolenie z obsługi pojazdu dla osób pracujących na danym pojeździe. Czas 
szkolenia zależy od ilości zagadnień podnoszonych przez osoby szkolone. 
 
Pytanie 30 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty pełnej obsługi serwisowej  ( dojazd, przegląd, części zużywalne typu filtry, 
oleje ) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca ? 
Odpowiedź: 
Koszty serwisu w okresie gwarancyjnym w pełni ponosi Wykonawca. 
 
Pytanie 31 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający drzwi boczne  z łożyskami ślizgowymi 
nowej generacji o małych oporach toczenia ,  które są również bardzo ciche zamiast elektrycznego 
wspomagania domykania drzwi bocznych ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza drzwi boczne suwane bez elektrycznego domykania. 
 
Pytanie 32 
Aktualna norma PN EN 1789 w punkcie 4.2.3 wymaga, aby ambulans był wyposażony „ w układ sterowania 
stabilnością i system bezpieczeństwa biernego”, którego przykładem jest „Aktywny system wspomagania 
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nagłego hamowania” oraz „ Reflektory przednie z ledowymi światłami dziennymi” , co jest w pełni uzasadnione 
charakterem jazdy ambulansu w czasie przewozu pacjenta  i znajduje swoje odzwierciedlenie w przytoczonej 
normie oraz wymogach siwz.  Brak powyższych rozwiązań powoduje niezgodność  z normą PN EN 1789. 
 
Obecnie normą we wszystkich produkowanych ambulansach jest fabryczny system bezpieczeństwa tzw.  
„Aktywny system wspomagania nagłego hamowania” oraz „ Reflektory przednie z ledowymi światłami 
dziennymi”, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający 
oczekuje ambulansu posiadającego takie nowoczesne wyposażenie  wypełniające zapisy  normy PN EN 1789 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby ambulans spełniał normę przewidzianą w SWZ lub równoważne. 
 
Pytanie 33 
Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu B 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.” 
 
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. 
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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 „kolor nadwozia  – fabryczny lakier w 
kolorze żółtym RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 
Pytanie 34 
Czy Zamawiający wymaga, aby radioodtwarzacz miał sterowanie pod kołem kierownicy, co zdecydowanie 
poprawia bezpieczeństwo prowadzenia ambulansu przez kierowcę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 35 
Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym ma być automatyczna  typu 
Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę  ? 
Wyjaśniamy, że automatyczna  typu “Climatronic“,  jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który 
większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera. Regulacja przez użytkownika 
ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, 
samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy 
komfort. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj klimatyzacji w przedziale kierowcy. 
 
Pytanie 36 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który 
posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3 
płaszczyznach, plus dodatkowa  pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia 
zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 37 
Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansu, czy dopuszcza się dojazd na kołach , jeśli odległość od fabryki 
montującej do Zamawiającego wynosi  460 km ? 
Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia ( dojazd lawetą kosztuje ok. 5000zł ). 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dojazd „na kołach”. 
 
Pytanie 38 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans ze zderzakami i atrapą chłodnicy w fabrycznym kolorze 
czarnym ? 
Jest to rozwiązanie praktyczniejsze, gdyż są to elementy nadwozia bardzo narażone na zadrapania, rysy itp. 
uszkodzenia, co spowoduje brzydki „efekt wizualny i estetyczny”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zderzaki i atrapę chłodnicy w kolorze czarnym. 
 
Pytanie 39 
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, którego przedział 

https://proserwis.info/klimatyzacja-dwustrefowa-co-to-jest/
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medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne 
z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu B ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wymiary przedziału medycznego spełniające normę przewidzianą w SWZ lub 
równoważne, nie dopuszcza odstępstw od tych norm. 
 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji  mechanicznej  na samochód bazowy 24 m-cy bez 
limitu  km oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy  którą oferuje większość  
producentów ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Częścią XIV ust. 2 pkt. 2 SWZ. 
 
Pytanie 41 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający drzwi boczne  z łożyskami ślizgowymi 
nowej generacji o małych oporach toczenia ,  które są również bardzo ciche zamiast elektrycznego 
wspomagania domykania drzwi bocznych ? 
Wyjaśniamy, że elektryczne domykanie drzwi bocznych w połączeniu z reszta opisu jednoznacznie wskazuje na 
samochód Mercedes Sprinter, co stanowi ograniczenie konkurencji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 42 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, 
który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający 
silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW , o max 
momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2299cm³ z napędem na oś przednią  oraz 
manualną skrzynią biegów  6+1 i alternatorem o wydajności 185 A ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści mocy silnika poniżej 180KM. Im większa moc silnika tym ambulans porusza się 
sprawniej, potrafi zużyć mniej paliwa niż jednostka słabsza. Ponadto jadąc szczególnie w kodzie 1 pozwala 
szybciej dotrzeć do pacjenta. 
 
Pytanie 43 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z poduszkami bocznymi o powiększonym polu ochrony 
zamiast kurtyn powietrznych ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający, mając na uwadze jak najlepszą ochronę w razie kolizji dla personelu medycznego podtrzymuje 
zapis SWZ. 
 
Pytanie 44 
Czy Zamawiający dopuści ambulans ze światłami przeciwmgielnymi bez funkcji doświetlania zakrętów,  
natomiast z Reflektorami LED Dwu Optycznymi, znacznie zwiększającymi stałe doświetlenie drogi oraz pobocza, 
poprawiających widoczność podczas trudnych warunków pogodowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 45 
Czy Zamawiający wymaga, aby szyber dach (okno dachowe)  stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne i 
posiadał minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami  Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3  ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga aby szyberdach był wyjściem ewakuacyjnym. 
 
Pytanie 46 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę do  40 dni ? 
Wyjaśniamy ,że w związku z COVID-19  występują trudności z dostępnością samochodów bazowych oraz brak 
sprzętu medycznego u poddostawców. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ o 30 dniach na dostawę pojazdu. 
 
Pytanie 47 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie  nr 17 prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszcza się do podpisanej 
umowy podpisanie aneksu ze zmianą tj. wydłużeniem terminu dostawy z powodu COVID-19 ( siła wyższa  itp.)  z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na które nie miał wpływu  ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 48 
Czy Zamawiający wymaga, aby ambulans po zabudowie miał świadectwo Zgodności WE na pojazd 
skompletowany? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” dokonuje modyfikacji treści SWZ:  

 
1) część XII ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Termin składania ofert upływa dnia 03.02.2022. r. o godz. 10:00 

2) część XII ust. 5 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2022 r. o godz. 12:00. 

3) część X ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 04.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4) Załącznik nr 4 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA NR ../D/2022/..  

w dniu …………  2022 r w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy: 

Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o.  ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub Dobrzyń 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000023700 
NIP 878-168-98-44   REGON  871552334 
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu – Michała Kamińskiego 
zwaną dalej „ Zamawiającym „ 
a 

………………………………………………………………….. 
 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 
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w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 i 
następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) 
na ……………………… – sprawa Nr DTZ.382.2.2022, została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§ 1 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa ambulansu typu B wraz z wyposażeniem zgodnie z Formularzem 

Ofertowym i Formularzem Parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych stanowiącymi załącznik 
nr 1 do umowy, będącym integralną częścią umowy zwanych w dalszej treści umowy „przedmiotem 
zamówienia” lub „towarem”. 

 
§ 2 

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilość przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 1 niniejszej umowy. 

2. Wartość brutto umowy wynosi:  
………………………………….. zł. (słownie złotych: …………………………………….. 00/100)   

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot 

dostawy wraz z wymaganymi dokumentami, uruchomi i sprawdzi poprawność działania przedmiotu 

dostawy oraz przeprowadzi szkolenia. 

4. Ustalone w ust. 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy..  

 
§ 3 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
zawarcia niniejszej umowy. 

2. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach                8.00 
– 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia w formie 
pisemnej co najmniej 10 dni przed proponowanym terminem dostawy. 

4. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 
osoby upoważnione ze   strony Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. Wykonawca wraz z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu dostawy przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) kartę gwarancyjną pojazdu, 
2) karty gwarancyjne wyposażenia pojazdu i aparatury medycznej/sprzętu medycznego,  
3) książkę serwisową pojazdu, 
4) książkę gwarancyjną przedziału medycznego, 
5) paszporty techniczne aparatury medycznej/sprzętu medycznego dla asortymentu dla którego 

wystawia się paszport techniczny, 
6) instrukcję obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim, 
7) instrukcję obsługi aparatury medycznej/sprzętu medycznego w języku polskim, 
8) dokumenty potrzebne do rejestracji ambulansu (pojazdu skompletowanego) w szczególności: 

-karta pojazdu  
      - świadectwo homologacji dla oferowanego skompletowanego ambulansu (samochód bazowy wraz z 

zabudową medyczną) w rozumieniu art. 2 pkt. 71-74 ustawy z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu   
drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 z późn. zm.), 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 (t. j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 1475), 

9) dokumenty potrzebne do kontraktowania ambulansu w NFZ w szczególności: 
       certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające zgodność oferowanego ambulansu z aktualnymi 

wersjami norm: PN-EN 1789 lub równoważną lub ją zastępującą dla pojazdu. 
10) Schemat instalacji elektrycznej przedziału medycznego oraz wyposażenia dodatkowego dołączony w 

formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym 
11) Inne dokumenty wymienione w SWZ. 
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6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na 
usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym 
upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy  w części lub w całości. 

 
§ 4 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej 
umowy jest …………………………………………………..…………… (tel. nr …………………………………) lub osoba zastępująca.  

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej 
umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ………………………. tel. ……………………………….. lub 
osoba zastępująca.  

 
§ 5 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności, o której mowa w  § 2 ust. 2 w ciągu 30 dni od 
daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 
do Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, nie 
wcześniej niż po otrzymaniu dotacji celowej od Ministra Zdrowia.   

2.  Za zapłatę strony przyjmują uznanie rachunku bankowego Wykonawcy lub rachunku bankowego podmiotu 
finansującego niniejsze zamówienie, który wskaże Zamawiający.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego osobom trzecim 
bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z 
o.o.).  

 
§ 6 

1. Wykonawca na przedmiot dostawy udziela Zamawiającemu gwarancji. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, spełnia wszelkie normy wynikające z przepisów prawa, jak też uzyskał wszelkie 

aprobaty, zgody itp. wynikające z przepisów prawa, odpowiada poziomowi technicznemu  wymaganemu  

przez Zamawiającego w postępowaniu w wyniku, którego Umowa zostaje zawarta, jest całkowicie 

fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny i sprawny oraz gotowy do użytku z przeznaczeniem. 

3. Okres gwarancji przedmiotu dostawy liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i wynosi: 

1) gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy wynosi …………. miesiące bez limitu kilometrów,  

2) na powłoki lakiernicze …………. miesiące, 

3) na perforację korozyjną elementów nadwozia ………… miesięcy, 

4) na przedział medyczny, tj. zabudowę medyczną, w tym lawetę…………. miesiące,; 

5) pozostałe wyposażenie, 24 miesiące 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej przedmiotu 

dostawy. Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego prowadzony będzie przez ASO z siedzibą   w 

……………………… ul. ……………………tel./fax nr .................................... 

1. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na numer faksu lub adres poczty elektronicznej 

osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą. 

2. Zamawiający wymaga, aby zgłaszane przez niego w okresie gwarancyjnym wady, usterki usuwane były 

niezwłocznie tzn.  

a) dla przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety oraz pozostałego wyposażenia 

/aparatury medycznej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wady faksem 

lub pocztą elektroniczną, z koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą samą drogą. W przypadku 

konieczności dokonania naprawy przedmiotu dostawy poza siedzibą Zamawiającego maksymalny czas 
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naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od momentu zdiagnozowania wady chyba, że 

strony ustalą inaczej.  

b) dla pojazdu bazowego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wady faksem 

lub pocztą elektroniczną, z koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą samą drogą. W przypadku 

konieczności dokonania naprawy przedmiotu dostawy poza siedzibą Zamawiającego maksymalny czas 

naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od momentu zdiagnozowania wady chyba, że 

strony ustalą inaczej. 

3. Czas rozpoczęcia naprawy w przypadku przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, 
pozostałego wyposażenia, aparatury medycznej przez serwis gwarancyjny wynosi maksymalnie 48 godzin 
od daty przesłania zgłoszenia do serwisu Wykonawcy. Czas rozpoczęcia naprawy oznacza czas rozpoczęcia 
usuwania wady, usterki w siedzibie Zamawiającego i liczony jest od daty przesłania zgłoszenia faksem lub 
pocztą elektroniczną do serwisu Wykonawcy. Przez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone 
przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnozę i rozpoczęcie naprawy. 

4. Czas rozpoczęcia naprawy w przypadku pojazdu bazowego przez ASO wynosi maksymalnie 72h robocze od 
daty przesłania zgłoszenia do wskazanego przez Wykonawcę ASO. Czas rozpoczęcia naprawy liczony jest od 
dnia przyjęcia pojazdu do ASO. Przyjęcie pojazdu do ASO musi nastąpić najpóźniej do 24h od momentu 
przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej do 
wskazanego przez Wykonawcę ASO. Czas rozpoczęcia naprawy oznacza diagnozę oraz fizyczne 
przystąpienie do usuwania wady, usterki. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, 
Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu B od momentu zgłoszenia 
awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej przedziału 

medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, pozostałego wyposażenia, aparatury medycznej w 

siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających wizyty w serwisie Wykonawcy. 

7. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnych wizyt serwisowych przedziału 

medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, co 12 miesięcy  w ciągu okresu gwarancyjnego po 

uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z Zamawiającym. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich wad. W 
przypadku, gdy wady nie da się usunąć bez wymiany części przedmiotu dostawy Wykonawca dokona 
wymiany tej części na nową na własny koszt.  

 
§ 7 

1. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom wynikającym z załącznika nr 2 do SWZ, stanowiącego 
integralny załącznik do niniejszej umowy.  

2.  W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego 
odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do 
jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.  

3.  W miejsce wadliwego towaru Wykonawca ponowi dostawę w ciągu 14 dni roboczych.  
4. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo zgłoszona 

telefonicznie bądź faxem oraz potwierdzona pisemnie.  
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z winy  Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 

ust. 2 niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w dostarczeniu i instalacji przedmiotu dostawy w całości lub części  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

licząc od upływu terminu wskazanego w §3 ust. 1 umowy, 



 

 
 

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0477/21 pn. "Zakup ambulansu typu B oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa 
Medycznego stacjonującego w Golubiu-Dobrzyniu" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX 

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 

Strona 12 z 14 

3) za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia,  

o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu, o którym 

mowa w §6 ust. 7 niniejszej umowy.  

6. Zamawiający może według własnego uznania na podstawie noty księgowej żądać zapłaty kar umownych, 

o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu lub potrącić je z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.  

7. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 20% wartości 

umowy określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 

przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.  

9. Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych także, co do okresu, o którym mowa w §3 ust 6 umowy.  
 

§ 8 
1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym umową Zamawiający ma prawo nabyć brakujące 

towary na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy 
dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od 
Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.  

2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, Wykonawca 
zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę 
stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył 
mu towary a ceną towarów wraz z poniesionymi kosztami dodatkowymi i utraconymi korzyściami, którą 
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a to w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wezwania do zapłaty.  

3. Zapis ustępu poprzedniego nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 9 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zgodnie z art. 456 ust.1 pkt 1), 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 

które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy przekraczającej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub od niezrealizowanej części Umowy. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub od niezrealizowanej części Umowy, w przypadku gdy 

instytucja finansująca ogranicza, zawiesza albo wycofuje Zamawiającemu finansowanie, z którego są 

dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy, co powodowałoby, iż Wykonawca nie otrzyma należnych 

kwot wynagrodzenia, zgodnie z ustalonymi zasadami płatności. Niezależnie od skorzystania z uprawnienia 
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do odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o zawieszeniu 

finansowania w terminie 14 dni od otrzymania od dysponenta środków finansowych zawiadomienia o 

zawieszeniu. W takim przypadku odstąpienie Zamawiającego od Umowy jest niezawinione. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż 

wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy, w szczególności, gdyby sfinansowanie zamówienia okazało się niemożliwe z przyczyn 

nie zawinionych przez Zamawiającego. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

1) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej  
zgody   Zamawiającego, 

2) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie,  

8. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

9. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę.  

 
§ 10 

Integralną część umowy stanowią załączniki w nim powołane.  
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Oprócz okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz ust. 2  ustawy, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w następującym zakresie: 

1) w zakresie wynagrodzenia – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku od 

towarów i usług, 

2) w zakresie terminu wykonania Umowy – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu 

w przypadku, gdy: 

a) zachowanie terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe na skutek przyczyn 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

b) zachowanie terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

c) zachowanie terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe z powodu 

wystąpienia siły wyższej, 

3. Dokonanie zmiany Umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wskazującej 

zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji 

zmiany przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się załatwiać 

polubownie. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej 

umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo, Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  
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ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 

 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. 
Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty 
przygotowanej w oparciu o zmodyfikowaną treść SWZ wraz z załącznikami. 

 
Prezes Zarządu 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 
 

Michał Kamiński 
/podpis na oryginale/ 

 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


