
Leszno, dnia 21 lipca 2021 r. 
OR.VI.272.2.2021 
 
 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia  
 
 

Starostwo Powiatowe w Lesznie, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia                 
i modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  na zakup 
karetki z urządzeniem do dekontaminacji na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

 
Zakres modyfikacji SWZ: 
 
Rozdział XI ust. 1 SWZ  
Termin związania ofertą 
2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia: 24 sierpnia  2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
  

 
Rozdział XIII ust. 1, 8 SWZ  
Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski do dnia 26 lipca 2021 roku, do godz. 10:00.  
 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2021 roku o godz. 10:15 przy użyciu systemu 
teleinformatycznego w siedzibie Zamawiającego.  
 

Pytania Wykonawcy 
 

1. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciami: „fabrycznie nowej karetki” oraz „fabrycznie nowy” 
wskazanych odpowiednio w treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ §1 ust. 1 oraz w 
Formularzu wymaganych – oferowanych parametrów technicznych i użytkowych stanowiącym 
załącznik nr 2 do SWZ cz. A pkt.1 Zamawiający rozumie także pojazd z przebiegiem technicznym – 
jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u 
producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.  

2. Prosimy Zamawiającego o odpowiednią modyfikację załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pkt. 2 cz. A 
dot. min. okresu gwarancji na pojazd bazowy poprzez dostosowanie go do zapisów rozdziału III pkt.3 
ppkt.1) SWZ oraz rozdziału XV pkt. 3 ppkt. 2a) okres gwarancji SWZ jak również do zapisów 
Ogłoszenia sekcja IV pkt. 4.2.2.) ppkt. 3.1) tj. 24 miesiące. Pragniemy zauważyć, iż okres gwarancji na 
pojazd bazowy stanowi jedno z kryterium oceny ofert, a Zamawiający oczekuje podania min. 24 
miesięcy w Formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 1 do SWZ), a nie jak wskazuje załącznik nr 
2 do SWZ 36 miesięcy. W związku z powyższym prosimy o przedłożenie zmodyfikowanego załącznika 
nr 2 do SWZ.  

3. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu 
pogwarancyjnego ograniczają się do przedłożenia wykazu punktów świadczących serwis 
pogwarancyjny, zaś serwis pogwarancyjny będzie wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego.  

4. Prosimy Zamawiającego o wskazanie, do czego dokładnie Wykonawcy mają przedłożyć wraz z ofertą: 
dokumenty charakteryzujące oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (np. firmowe 
materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, zdjęcia, opisy techniczne lub inne 
posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania 
wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej 



oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, o czym mowa w rozdziale 
XII pkt. 10 ppkt. 7) SWZ. Przedmiotem zamówienia jest „zakup fabrycznie nowej karetki (ambulans 
typu C) z urządzeniem do dekontaminacji”, natomiast w załączniku nr 2 do SWZ Zamawiający podaje 
w części U wymagane wyposażenie medyczne. Czy do każdego zaoferowanego elementu wyposażenia 
medycznego Wykonawcy również mają przedłożyć ww. dokumenty?  
5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania dwóch 

krzesełek kardiologicznych, jednego o którym mowa w części UC oraz drugiego, o którym mowa 
w części UL załącznika nr 2 do SWZ.  

6. Prosimy Zamawiającego o zmianę sposobu naliczania kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 
projektu umowy, w taki sposób, by kara była naliczana za zwłokę, a nie za opóźnienie.  

7. Zgodnie z art. 433 pkt. 1) ustawy Pzp projektowana umowa w sprawie zamówienia publicznego nie 
może przewidywać postanowień dotyczących odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie. 
Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 3 wzoru umowy i wskazanie, że w razie niedochowania 
przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki za 
opóźnienie w transakcjach handlowych określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W przypadku opóźnienia 
w płatności, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki, nie kara umowna. Kara umowna nie może 
być zastrzegana na wypadek niewykonania zobowiązania pieniężnego. W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub 
ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie 
z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.  

8. Zgodnie z art. 436 pkt. 3 ustawy Pzp prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do treści projektu 
umowy zapisu o łącznej maksymalnej wysokości kar umownych (w tym kary umownej za 
naruszenie zakazów, o których mowa w §8 ust. 1-3 wzoru umowy), których mogą dochodzić 
strony. Wykonawca proponuje wprowadzenie ograniczenia do wysokości 20 % wartości umowy 
brutto 

9. Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę:  
1) §7 ust. 1 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5 % do 0,2%;  
2) §8 ust. 4 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%.  

10. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w §8 ust. 5 projektu umowy: „Naliczenie 
przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z 
pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”. 
Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej 
ceny.  

11. Prosimy Zamawiającego w modyfikację §9 ust. 2 wzoru umowy i wskazanie konkretnych 
obowiązków umownych, których naruszenie będzie prowadziło do powstania prawa do odstąpienia 
od umowy po stronie Zamawiającego. Obecnie podstawa do odstąpienia jest określona w sposób 
bardzo ogólnikowy, niedający pewności do zasad zastosowania tak surowej sankcji jaką jest 
odstąpienie od umowy. Umowa łącząca strony, zwłaszcza strony umowy o zamówienie publiczne, 
powinna dawać pewność istnienia i stałości stosunku prawnego łączącego strony, zgodnie z zasadą 
pacta sunt servanda. Możliwość odstąpienia od umowy może istnieć tylko w wyjątkowych, 
konkretnie określonych przypadkach.  

12. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostawy części zamiennych, o 
czym mowa w §6 ust. 4 projektu umowy do 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź 
importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części 
zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo 
zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent 
lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. 
Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić 
postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych 
Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.  

13. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podania w Formularzu ofertowym ilości stron 
oferty kolejno ponumerowanych. Pragniemy zauważyć, iż Wykonawca nie ma możliwości 
numerowania każdej strony oferty składanej elektronicznie.  



14. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o wprowadzenie do projektu 
umowy katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający zgodnie z poniższym:  
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;  
b) zmiany sposobu/terminów płatności;  
c) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 

nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą 
wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który 
miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie 
zwiększeniu;  

d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o 
wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;  

e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego;  

f) nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, 
przejęć, itp.);  

15. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań 
Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.  

16. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania 
wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub 
nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, 
stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:  
 

„Klauzula salwatoryjna 
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub 
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 
zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i 
skuteczność.  
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy 
Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki 
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.  
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo 
jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą 
porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za 
zaliczeniem ceny zapłaconej Dostawcy przez Odbiorcę z tytułu przeniesienia własności przedmiotu 
umowy.”  
17. W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie 

podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony 
umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w 
tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej 
możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób 
ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy 
elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.  

18. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy 
zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis 
wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi 
archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.  

19. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, 
prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. 
Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę 
Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie 
traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój 
podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego 
podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający 
przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze 



wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie 
podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do 
podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do 
Zamawiającego.  

20. W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy o wykreślenie 
§10 ust. 4 projektu umowy oraz wprowadzenie na jego miejsce wskazanych poniżej w § 
Zawiadomienia i § Postanowienia końcowe:  

§ ___ 
Zawiadomienia 

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane 
przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:  
1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo  
2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:  

Strona:  Adres e-mail:  
Wykonawca  
Zamawiający  
2. W celu uniknięcia wątpliwości:  

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie 
doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, 
przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona 
odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, 
uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;  

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W 
przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu 
roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy);  

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w 
terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie 
wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, 
uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-
mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

§ ___ 
Postanowienia końcowe 

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:  
1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru 

przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci 
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz 
przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;  

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W razie wyboru formy elektronicznej:  

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za 
pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający 
:_________________________, Wykonawca:______________________________;  

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w 
przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym 
dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy).  

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w 
rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie 
postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego 
zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.  

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga 



zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za 
pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.  

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym 
egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w 
dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia 
ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data 
podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.  

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie 
elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego 
jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy 
oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data 
doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie 
gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą 
zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.  

 
21. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy 

Zamawiającego o dodanie do projektu umowy następujących postanowień umownych regulujących 
stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:  

 
§ ___ 

Siła wyższa 
1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 

przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:  
a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany 

zagrożenia epidemicznego;  
b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub 

embarga;  
c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;  
d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub 

odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów 
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów 
nuklearnych składników;  

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.  
2.  Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej. 
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest 

w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw 
wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.  

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie 
utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne 
działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.  

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w 
treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub 
sposób wykonania umowy.  

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych 
działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek 
formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego 
wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.  

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 
i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony 
zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot 
wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca 



Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie 
proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.  

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-
CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań 
wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są 
uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, 
gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie 
utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.  

 
Odpowiedzi Zamawiającego 
 
1. Zamawiający potwierdza, że pod pojęciami: „fabrycznie nowej karetki” oraz „fabrycznie nowy” 

wskazanych odpowiednio w treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ §1 ust. 1 oraz w 
Formularzu wymaganych – oferowanych parametrów technicznych i użytkowych stanowiącym 
załącznik nr 2 do SWZ cz. A pkt.1 Zamawiający rozumie także pojazd z przebiegiem technicznym – 
jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u 
producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.  

2. Zamawiający zmienił załącznik nr 2 do SWZ w wyniku modyfikacji dokonanej w dniu 20 lipca br.  
3. Zamawiający potwierdza, że obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu pogwarancyjnego ograniczają 

się do przedłożenia wykazu punktów świadczących serwis pogwarancyjny, zaś serwis pogwarancyjny 
będzie wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego.  

4. Przedmioty zamówienia muszą posiadać instrukcje w języku polskim oraz charakterystykę produktu 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

5. Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania dwóch krzesełek kardiologicznych, jednego,          
o którym mowa w części UC oraz drugiego, o którym mowa w części UL załącznika nr 2 do SWZ – 
schodołaz  i krzesełko kardiologiczne. 

6. Zamawiający zmienił wzór umowy w tym zakresie w wyniku modyfikacji dokonanej w dniu 20 lipca 
br.  

7. Zamawiający wprowadza zmiany we wskazanym zakresie we wzorze umowy, którego aktualne 
brzmienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.   

8. Zamawiający wprowadza zmiany we wskazanym zakresie we wzorze umowy, którego aktualne 
brzmienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.   

9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie.  
10. Zamawiający wprowadza zmiany we wskazanym zakresie we wzorze umowy, którego aktualne 

brzmienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.   
11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie.  
12. Zamawiający wprowadza zmiany we wskazanym zakresie we wzorze umowy, którego aktualne 

brzmienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.   
13. Zamawiający odstępuje od wymogu podania w Formularzu ofertowym ilości stron oferty kolejno 

ponumerowanych (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma).  
14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie.  
15. Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.  
16. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie.  
17. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie. Zgodnie z wolą 

Wykonawcy umowa może być przesłana w celu podpisania przez Wykonawcę drogą pocztową na 
adres wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający nie wymaga osobistego stawiennictwa stron przy 
podpisaniu umowy. 

18. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej.  
19. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej. 
20. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej. 
21. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie.  
 

  Z up. STAROSTY 
 /-/ Maciej Wiśniewski 
         Wicestarosta 



Załącznik nr 2 do wyjaśnienia i modyfikacji SWZ 
 

FORMULARZ  OFERTOWY   

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa: 
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców,         
w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

Adres:  

Nr telefonu/faksu:  

e-mail:  

nr NIP:  

nr REGON:  
 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością 
negocjacji, którego przedmiotem jest zakup fabrycznie nowej karetki z urządzeniem do 
dekontaminacji na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego,  zobowiązujemy się wykonać 
przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SWZ za wynagrodzenie: 
 
cena netto.........................…………..zł  

(słownie: ...................................................................................................................................) 

podatek VAT……%..........................................................................zł 
 
cena brutto.........................…………..zł  

(słownie: ...................................................................................................................................) 
 
Pozacenowe kryteria oceny ofert: 

- termin realizacji: ……. (wpisać liczbę dni; termin nie dłuższy niż 60 dni)   

- okres gwarancji na przedmiot zamówienia:  

1) pojazd bazowy…………………. (wpisać liczbę miesięcy; okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce ) 

2) przedział medyczny…………………. (wpisać liczbę miesięcy, okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce) 

 
1. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu związania ofertą wskazanego w SWZ.   
  
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

sami bez udziału podwykonawców **/ z udziałem podwykonawców 
…………………………………………………………………………………………… 

(opis części zamówienia powierzanej podwykonawcom) 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa firmy podwykonawcy) 

 
* niepotrzebne skreślić 



5. Zawarte  w SWZ istotne postanowienia umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  
się w przypadku udzielenia nam zamówienia do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ……. do …….informacje stanowiące  
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi Załącznik nr…. do oferty. 

7. Wykonawca jest: 
  mikroprzedsiębiorstwem   małym przedsiębiorstwem  średnim przedsiębiorstwem  dużym przedsiębiorstwem 
      (właściwe zaznaczyć) 
      
     Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17    

czerwca 2014 r.: 
1) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

2) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 
EUR, 

3) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 
EUR. 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ….. 
2) ….. 
3) ….. 

 
10. Podmiotowe środki dowodowe, które Zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 274 

ust. 4 Pzp (wskazać rodzaj dokumentu i dane umożliwiające jego pobranie): 
1) ……… 
2) ……… 

9. Oświadczam/my, że wypełniłem/wypełniliśmy w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.  

 
Informacje dla wykonawcy: 
1. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę 
podpisującą ofertę. 

2. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

 
…………….…. (miejscowość), dnia ……….……. r.  

(podpis elektroniczny osoby/osób 
upoważnionej  do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 



Załącznik nr 1 do wyjaśnienia i modyfikacji SWZ 

Wzór umowy  
 
W dniu …….  2021 roku pomiędzy Powiatem Leszczyńskim z siedzibą w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B, 
zwanym dalej KUPUJĄCYM,  w  którego imieniu działa: 
 
Starosta Leszczyński – Jarosław Wawrzyniak 
Wicestarosta Leszczyński – Maciej Wiśniewski 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – dr Marcina Wydmucha 
 
a 
 
firmą …. z siedzibą w …… przy ul. …….., zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM, w którego imieniu działa 
……… 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zawarta została umowa  o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej karetki (ambulans typu C, rok produkcji 2021) z 
urządzeniem dla dekontaminacji na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, zwanego dalej UŻYTKOWNIKIEM, zgodnie z 
ofertą z dnia ……… 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zawiera Formularz 
wymaganych-oferowanych parametrów,  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

3. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że ambulans określony w ust. 1, stanowiący specjalistyczny środek 
transportu sanitarnego, spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach 
przenoszących normy sharmonizowane. 

 
§ 2. 

Dostawa 
1. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do 

siedziby UŻYTKOWNIKA w terminie …….…… dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 
2. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu zamówienia obciąża SPRZEDAJĄCEGO aż do chwili 

protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. Z chwilą wydania właścicielem 
pojazdu staje się KUPUJĄCY i od tej chwili on ponosi odpowiedzialność za ich utratę lub 
zniszczenie. 

3. Wraz z ambulansem zostaną KUPUJĄCEMU wydane wszystkie związane z nim przedmioty 
określone  w specyfikacji. 

4. Potwierdzenie wykonania umowy nastąpi na podstawie protokołu techniczno-jakościowego,            
o którym mowa w §3. 

§ 3. 
Odbiór techniczno-jakościowy 

1. Odbiór techniczno–jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie UŻYTKOWNIKA. 
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno–jakościowego usterek, SPRZEDAJĄCY 

zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od 
usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół  o stwierdzonych usterkach w 2 
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie 
narusza postanowień dotyczących kar umownych   i odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno–jakościowego, że przedstawiony przez 
SPRZEDAJĄCEGO przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 2 do 



niniejszej umowy, SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie 
z opisem. 
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu 
zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar 
umownych i odstąpienia od umowy. 

4. Po usunięciu usterek, o których mowa w ust. 3 lub po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 4 
strony podpiszą ostateczny protokół odbioru techniczno–jakościowego przedmiotu umowy, który 
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. 

5. Odbioru techniczno–jakościowego przedmiotu umowy dokona 2 przedstawicieli KUPUJĄCEGO 
w ciągu 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 
pprzedstawiciela SPRZEDAJĄCEGO. 

6. Protokół odbioru techniczno–jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

7. Sprzedający przeprowadzi szkolenie z zakresu podstawowej obsługi sprzętu w ciągu 1 dnia 
roboczego  w siedzibie UŻYTKOWNIKA. Protokół  z przeprowadzenia szkolenia z zakresu 
obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

 
§ 4. 

Cena 
1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty …………. złotych brutto za przedmiot umowy, o którym 

mowa w §1. przelewem na konto Sprzedawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
faktury. 

2. Cena, o której mowa w ustępie 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. 
3. Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie protokół odbioru techniczno–jakościowego sprzętu 

podpisany przez strony bez uwag. 
4. Dane do wystawienia faktury: Powiat Leszczyński, pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, NIP: 697-229- 

47-65. 
5. Zamawiający oświadcza, że w przypadku gdy SPRZEDAJĄCY posiada status czynnego podatnika 

podatku od towarów i usług płatność za fakturę zostanie zrealizowana  z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności (tzw. split payment), a zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy 
SPRZEDAJĄCEGO, widniejący na białej liście podatników VAT (wykaz podatników VAT 
prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
wyszukiwarka/).   

6. Jeżeli konto  SPRZEDAJĄCEGO nie widnieje na białej liście podatników VAT, to Zamawiający 
wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od SPRZEDAJĄCEGO informacji na piśmie, że jego 
konto jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów. Odmowa przyjęcia przez bank płatności w systemie split payment bądź brak rachunku na 
białej liście podatników na dzień zlecania przelewu uznaje się za dokonanie płatności w terminie 
ustalonym w ust. 1. 

7. W razie niedochowania przez KUPUJĄCEGO terminu płatności wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, 
Sprzedajaćemu przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych określone w ustawie z 
dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

§ 5. 
Dokumentacja techniczna 

1. Do zestawów SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się dołączyć: 
a) instrukcję obsługi i konserwacji opracowane w języku polskim, 
b) książki gwarancyjne karetki i wyposażenia, 
c) inne dokumenty wytworzone przez producenta dołączone do przedmiotu umowy. 
 
 
 
 



§ 6.  
Gwarancja i serwis 

1. SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy wskazany w § 1. umowy 
zgodnie z Formularzem wymaganych-oferowanych parametrów stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 

2. SPRZEDAJĄCY gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie          
i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia. 

3. W okresie gwarancji naprawy sprzętu (z wyłączeniem sprzętu medycznego) wykonywane będą w stacji 
serwisowej na terenie Leszna lub do 10 km od Leszna. 

4. SPRZEDAJĄCY gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 5 lat od daty dostawy przedmiotu 
umowy. 

5. Ewentualne przysługujące KUPUJĄCEMU  roszczenia z tytułu udzielonej przez SPRZEDAWCĘ 
GWARANCJI nie uchybiają uprawnieniom KUPUJĄCEGO z tytułu rękojmi na zasadach wskazanych 
w kodeksie cywilnym. 

§ 7.  
Kary umowne 

1. Jeżeli SPRZEDAJĄCY nie zrealizuje dostawy przedmiotu umowy w terminie wskazanym  w § 2. ust. 
1 umowy, zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości umowy określonej w § 4. ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki. 

2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych                    
w umowie KUPUJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych (w tym kary umownej za naruszenie zakazów, o których 
mowa w §8 ust. 1-3 wzoru umowy), których mogą dochodzić strony wynosi 40 % wartości umowy 
brutto.  

4. Zapłata kary umownej  następuje na podstawie noty księgowej sporządzonej przez KUPUJĄCEGO na 
wskazany rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia noty 
księgowej Sprzedawcy. 
 

§ 8. 
Zakaz cesji 

1. Sprzedawca nie może bez zgody Kupującego przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 
trzecią. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających 
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje 
rachunki bankowe lub podmiotów innych niż Sprzedawca. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do niewykonywania czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do 
zobowiązań Kupującego, w szczególności do zawierania umów, mogących skutkować subrogacją 
ustawową. 

4. Niewywiązanie się Sprzedawcy z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie 
upoważnia Kupującego do obciążenia Sprzedawcę karą umowna w wysokości 10% wartości umowy 
brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy. 

 
§ 9. 

Prawo odstąpienia 
1. KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

zawartych w art.456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia SPRZEDAJĄCEGO                   

w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy, przekraczającego 30 dni. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, KUPUJĄCY będzie uprawniony do nałożenia na 

SPRZEDAJĄCEGO kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1. 
 

 
 
 



§ 10. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 
pisemnej pod rygorem nieważności przy spełnieniu przesłanek zawartych w art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. W sprawach nie unormowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla Kupującego sądowi w Lesznie. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

KUPUJĄCY        SPRZEDAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


