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do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: przetarg nieograniczony nr  BPR/PN/04/2019 
na zakup i dostawę 3 szt. ambulansów  sanitarnych  typu C  wg PN EN 1789+A2 :2015-

01  wraz z wyposażeniem dla BPR SPZOZ w Sanoku  
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
Pytanie 1. 
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu 

Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający 

ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komi-

tetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym 

czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, 

dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu 

do norm zharmonizowanych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ   
 

 

Pytanie 2. 
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga aby system trans-

portu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny z wymogami aktualnych zharmo-

nizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpo-

wiednim dokumentem tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę no-

tyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC? 

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z 
przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa 
Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, 
spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących 
Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa 
Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w 
sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, 
aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet 
Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w 
systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji 
wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może 
potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865 

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami 
zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być 
zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.  
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Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem 
ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi 
zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu 
specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci 
status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ   

 
 

Pytanie 3. 
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne po-

siadające zamiast podgłówka umożliwiającego ich przedłużenie, zagłówek umożliwiający od-

gięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

 

Pytanie 4. 
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści na zasadzie rów-

noważności transporter noszy głównych posiadający funkcję ALS, która ułatwia podniesienie 

transportera na odpowiednią wysokość (7 pozycji) bez potrzeby używania dodatkowych dźwi-

gni, przycisków lub blokad, dzięki czemu ręce operatorów cały czas znajdują się na rączkach 

służących do podniesienia noszy co podnosi bezpieczeństwo pacjenta i chroni przed przypad-

kowym opuszczeniem, zamiast opisanego przez Zamawiającego systemu sprężyn gazowych? 

Mając na uwadze maksymalną funkcjonalność noszy reanimacyjnych oraz fakt, iż nosze to 
najważniejszy element medycznego wyposażenia, używany kilkukrotnie w przeciągu doby 
przez ZRM, podkreślamy, iż proponowane przez nas rozwiązanie podnoszenia noszy z system 
ALS jest lepsze i bezpieczniejsze niż to opisane przez Zamawiającego, czyli ustawianie 
wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. Siłowniki gazowe nadają się do płynnego 
regulowania oparcia pleców, czy nóg, ale w przypadku podnoszenia pacjentów powyżej 100 kg 
(Zamawiający wymaga noszy o udźwigu powyżej 200 kg) narażają na ryzyko szybkiego 
uszkodzenia.  W trakcie eksploatacji,  często dochodzi do awarii sprężyn gazowych co stanowi 
zagrożenie dla pacjenta i załogi ZRM, ponadto serwis sprężyn gazowych narazi 
Zamawiającego na wysokie koszty napraw, ponieważ jest to jedna z kosztowniejszych części 
noszy, która ulega częstym usterkom. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 
 

Pytanie 5. 
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści na zasadzie rów-

noważności nosze główne rozłączne renomowanego europejskiego producenta posiadające za-

miast wymaganej i opisanej przez Zamawiającego regulacji długości goleni przednich, w celu 

uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę jedną wysokość najazdu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 

 

Pytanie 6. 
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga, aby funkcja pro-

wadzenia noszy bokiem była dostępna poza budynkami, w terenie otwartym, funkcja ta znacz-

nie ułatwi transport pacjenta z i do karetki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 7. 
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby dostarczone 

nosze posiadały wszystkie cztery kółka skrętne o 360° o średnicy przynajmniej 150 mm, dzięki 

czemu transport pacjenta będzie bardziej komfortowy i bezpieczniejszy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 8. 
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści transporter noszy 

głównych posiadający uchwyty ułatwiające manewrowanie zintegrowane z transporterem, z 

których jest bezpośredni dostęp do poszczególnych funkcji sterujących pracą w tym do odblo-

kowywania goleni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 9. 
Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samo-

chodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji 

mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to 

może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Za-

mawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, 

że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są nie-

zbędne w celu jej utrzymania. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzmuje zapisy SIWZ ( koszty przeglądu okresowe samo-

chodu bazowego pokrywa Zamawiający) 

 

Pytanie 10. 
Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabu-

dowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w 

cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wyko-

nawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy 

które są niezbędne w celu jej utrzymania. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzmuje zapisy SIWZ ( koszty przeglądu okresowe zabu-

dowy medycznej, pokrywa Wykonawca) 

 

Pytanie 11. 
Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu 

medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę 

oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca 
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podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które 

są niezbędne w celu jej utrzymania. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzmuje zapisy SIWZ ( koszty przeglądu okresowe zabu-

dowy medycznej, pokrywa Wykonawca) 

 

Pytanie 12. 
Prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego z roku produkcji 2018, natomiast adaptacji 

medycznej z roku 2019. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

 

Pytanie 13. 
Dotyczy parametry punktowane – prosimy o zmianę lub wykreślenie parametru punktowa-
nego dotyczącego długości przesuwu fotela u wezgłowia. Zamawiający wymaga aby przesuw 
umożliwiał swobodny dostęp do plecaka lub torby w schowku. Jeżeli Wykonawca posiada 
przesuw, który ma tylko 15 cm ale również umożliwia swobodny dostęp do plecaka lub torby, 
a także przejście do kabiny kierowcy oraz zajęcie wygodnej pozycji przy pacjencie to jego 
oferta pomimo spełnienia funkcjonalnych wymagań Zamawiającego traci w stosunku do in-
nych ofert. Prosimy o ewentualne wyjaśnienie dlaczego akurat 50 cm, a nie 49 cm, lub 60 cm, 
itd. Prosimy Zamawiającego o punktowanie i ocenę prawdziwych parametrów funkcjonal-
nych, a nie fikcyjnych wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zgodnie z tabelą poniżej odpowiedzi na pytania. 
 
 
Pytanie 14. 
Dotyczy parametry punktowane - prosimy o zmianę lub wykreślenie parametru punktowa-
nego dotyczącego mocowania lawety do przesuwnych paneli. Zamawiający punktuje montaż 
lawety do przesuwnych paneli, żeby nie ingerować w podłogę ambulansu i mieć możliwość 
zamontowania dowolnej lawety. Po pierwsze, aby zamontować przesuwne panele również 
trzeba zaingerować w podłogę (wymagane jest przykręcenie 8-16 śrub mocujących), przy 
montażu lawety do podłogi wystarczą 4 śruby. Po drugie do podłogi również można przykrę-
cić dowolną postawę do noszy głównych. Po trzecie, w historii firmy nigdy nie zdarzyło się 
aby Zamawiający w czasie użytkowania ambulansu wymieniał lawetę, a nawet gdyby chciał 
to zrobić to pewnie zrobił by to przy użyciu autoryzowanego serwisu, aby mieć pewność że 
jest to odpowiednio zrobione. Po przytoczeniu powyższych argumentów Wykonawca zwraca 
się z prośbą o punktowanie i ocenę prawdziwych parametrów funkcjonalnych, a parametrów 
mających na celu zawężenie grona oferentów.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zgodnie z tabelą poniżej odpowiedzi na pytania. 
 
 
Pytanie 15. 
Dotyczy parametry punktowane – z uwagi iż pojemnik reimplantacyjny nie jest przedmiotem 
postępowania, a Zamawiający wymaga szufladę o pojemności 40 l, aby zmieścił pojemnik 7 
litrowy, do tego wymaga podania wymiarów – prosimy o podanie wymiarów pojemnika jaki 
będzie tam przewożony co z powoduje, że szuflada będzie odpowiednich gabarytów, a nie np. 
będzie miała pojemność 40 l, ale będzie zbyt płytka. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zgodnie z tabelą poniżej odpowiedzi na pytania. 
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Pytanie 16. 
Dotyczy parametrów punktowanych – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przyzna 
punkty za parametr wyłożenia ścian i sufitu odzwierciedlającego kształt nadwozia w innej 
technologii niż tłoczone profile. Zamawiający zgodnie z ustawą o PZP powinien punktować 
funkcjonalność, a nie wymagać gotowych rozwiązań.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zgodnie z tabelą poniżej odpowiedzi na pytania. 
 
 
Pytanie 17. 
Dotyczy okres gwarancji – z uwagi, iż żaden producent samochodu na świecie nie da gwaran-
cji powyżej 24 miesięcy na samochód bez limitu kilometrów (każdy dodatkowy rok jest ob-
warowany km), prosimy o wycofanie lub zmianę tego parametru. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzmuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 18. 
Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu ambulansu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić. 
 
Pytanie 19. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia I.1 – Zamawiający dopuszcza elektryczne ogrzewanie 
przedniej szyby – Zamawiający powinien wymagać konkretnych parametrów, a Wykonawca 
zawsze może zaoferować parametr lepszy. W tym przypadku, biorąc pod uwagę położenie 
geograficzne Zamawiającego, prosimy o zmianę parametru na Wymaga elektrycznego ogrze-
wania szyby przedniej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 20. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia I.1 – prosimy o potwierdzenie iż gniazd 12V w kabi-

nie kierowcy mają być to gniazda typu zapalniczkowego. 

Odpowiedź: TAK 
 

Pytanie 21. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia I.1 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu 

jaki będzie przewożony w ambulansie abyśmy mogli zamontować odpowiedni uchwyt. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia radiotelefonu. 
 

 
Pytanie 22. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia I.1 – prosimy o dopuszczenie montażu radiotelelefonu 

na desce rozdzielczej lub na półce nad głową kierowcy – z uwagi iż we wnęce jeden DIN 

znajduje się panel sterujący. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 23. 
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Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. I.7 oraz 12 – czy Zamawiający wymaga elek-

trycznego wspomagania domykania drzwi lewych i prawych przesuwnych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 24. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. I.13 – prosimy o potwierdzenie, iż sprzęt wy-

mieniony w tym punkcie nie jest przedmiotem postępowania, a Wykonawca ma przygotować 

dla niego miejsce mocowania. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
 

Pytanie 25. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. I.13 – prosimy i dopuszczenie montażu deski 

dla dzieci w przedziale medycznym w specjalnej wnęce. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 26. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. I.13 – prosimy o podanie marki i modelu krze-

sełka jakie będzie przewożone w ambulansie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w chwili obecnej podać marki i modelu. 
 

Pytanie 27. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. I. 15-16 – prosimy o dopuszczenie stopni które 

nie są pokryte wykładziną antypoślizgową, ale ich budowa zapobiega pośliźnięciu poprzez 

chropowatą powierzchnię. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 28. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. I.25 – prosimy o dopuszczenie radia USB/MP3 

w miejsce radia CD. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 29. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. I.25 – czy radio ma być zamontowane na etapie 

produkcji samochodu bazowego z możliwością sterowania z kierownicy pojazdu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 30. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. I.26 – prosimy o dopuszczenie panelu sterowa-

nia typu touchscreen co ułatwi sterowania zabudową, a także nie ma wpływu na sterowanie – 

przyciśnięcie klawisza czy ekranu nie robi różnicy. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 31. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. I.26 – czy miernik paliwa może być odrębnym 

urządzeniem umieszczonym na desce rozdzielczej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 32. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. I.26 – prosimy o określenie funkcji jakie ma 

spełnić miernik paliwa. 

Odpowiedź: Takie jak w każdym samochodzie. 
 

Pytanie 33. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt.I.26 – prosimy o dopuszczenie panelu sterują-

cego, który steruje tylko następującymi funkcjami: światłami roboczymi, poziomem nałado-

wania akumulatorów. Pozostałe funkcje Wykonawca uzyska poprzez dodatkowe włączniki na 

desce rozdzielczej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 34. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. VII – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający 

nie wymaga nagrzewnicy wodnej na przedział medyczny czyli ogrzewania zależnego od sil-

nika (tzw. bezkosztowego), tylko będzie ogrzewał przedział medyczny ogrzewaniem typu 

Webasto. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dwa rozwiązania. 
 

Pytanie 35. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. XI.1 – prosimy o dopuszczenie umieszczenia 

termoboxu w szufladzie w tylnej części ambulansu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem dostępu do niej z wnętrza 
ambulansu, bez konieczności otwierania drzwi. 
 

Pytanie 36. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. XI.2 – prosimy o dopuszczenie panelu sterowa-

nia typu touchscreen co ułatwi sterowania zabudową. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 37. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. XI.3 – prosimy o podanie marki i modelu 

pompy infuzyjnej jaka będzie przewożona w ambulansie. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać. 
 

Pytanie 38. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. XI.3 – prosimy o dopuszczenie panelu informa-

cyjnego na ścianie prawej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 39. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. XI.4 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawia-

jący nie wymaga butli oraz reduktorów tlenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 

Pytanie 40. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. XII.5 – prosimy o potwierdzenie, iż tablet, mo-

duł gps, drukarka oraz stacja dokująca są po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: TAK 
 

Pytanie 41. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt.XII.5 – prosimy o podanie marki i modelu dru-

karki jaka będzie użytkowana w tym ambulansie. 

Odpowiedź: Drukarka - HP Officejet 100 Mobile Printer 
 

Pytanie 42. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt.XII.5 – prosimy o podanie marki i modelu modułu 
GPS teltonika jaki będzie użytkowany w ambulansie abyśmy mogli wyprowadzić odpowiednie 
przewody. 
Odpowiedź: Lokalizator Teletonika FM33XM 
 
Pytanie 43. 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt XIII.3 – prosimy o dopuszczenie przetwornicy o 

mocy 1000W z mocą chwilową 1500W, która jest wystarczająca do zasilenia sprzętu w prze-

dziale medycznym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 44. 
Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zarejestrowania i ubezpieczenia 
przez Wykonawcę samochodów (na koszt i ryzyko Wykonawcy) 
 

 

Pytanie 45. 
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Prosimy o dopuszczenie 24 miesięcznej gwarancji na lakier co jest standardowym okresem 

gwarancji dealerskiej nie powodującej zwiększenia kwoty za przedmiot zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ   
 
 
Pytanie 46. 
Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub 
lawecie ? 
Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zarejestrowania i ubezpieczenia 
przez Wykonawcę samochodów (na koszt i ryzyko Wykonawcy) 
 
 
Pytanie 47. 
Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją 
kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia 
pojazdu przez kierowcę  ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 48. 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z radiem z USB zamiast CD ? 
CD w nowych samochodach już się nie stosuje. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 49. 
Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać niezależność regulacji kierownicy ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Pytanie 50. 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z napędem na oś przednią 
spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w 
normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik z Euro 6 
zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 
125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności 
skokowej 2299cm³ ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. 
 
 
Pytanie 51. 
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 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 C ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. 
 



BPR SPZOZ/ZP/18/2019 Strona 10 z 17 
 

 

Pytanie 52. 
Zamawiający wymaga wskaźnika zużycia klocków hamulcowych, co jest rozwiązaniem 
stosowanym wyłącznie w samochodach jednej marki.. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z 
tego wymogu ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskaźnik zużycia klocków hamulcowych 
 
 
Pytanie 53. 
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 wpełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem 
kierownicy ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 54. 
Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym 
oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje 
obecnie światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy  
Zamawiający dopuszcza nowoczesne rozwiązanie tj.  reflektorów przednich z funkcją  
doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją  
pojazdu  kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ? 
Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola 
widzenia kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa 
ambulansu 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 55. 
Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć Sprawozdanie z badań dynamicznych zgodnie 
z normą PN-EN 1789, które liczy około 100 stron i taki wymóg na pewno nie służy ochronie 
środowiska oraz szeroko rozumianej ekologii. 
Stąd chcemy zapytać ,czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku, jeśli 
wykonawca załączy do oferty Certyfikat Zgodności z aktualnie obowiązującą normą PN EN 
1789+A2:2015 wystawiony przez jednostkę notyfikowaną w którym jest podany numer 
sprawozdania z badań oraz data wykonania badań na zgodność z przytoczona normą , którzy 
to dokument jest nadrzędny wobec Sprawozdania z badań ? 
 
Wyjaśniamy ponad to, że Sprawozdania z badań oraz  metodologia badań jest niejednokrotnie 
zastrzeżona przez jednostkę notyfikowaną i wykonawca nie  ma  na to żadnego wpływu. 
Powyższy wymóg jest charakterystyczny dla jednego tylko wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 56. 
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 
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Pytanie 57. 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę w ciągu do 45 dni ? 
Obecny wymóg jednoznacznie potwierdza, że Zamawiający chce kupić ambulanse już 
wyprodukowane i stojące  na placu u danego wykonawcy, bo minimalne  terminy są 
następujące: 
Dostawa auta bazowego 10 dni 
Sprzęt medyczny 20 dni  
Zabudowa 15 dni 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie 58. 
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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie 59. 
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 ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie 60. 
Niniejszy wnosimy o zmianę kryteriów ofert tj. nie punktowanie tych  
elementów które charakterystyczne są dla firmy WAS Wietmarscher Polska ? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zgodnie z tabelą poniżej odpowiedzi na pytania. 
 
 
Pytanie 61. 
Dot. §8 pkt. 3 , 4 , 5 oraz 9  Wzoru Umowy. 

Jako wykonawca drugiego etapu produkcji tj. producent zabudowy specjalnej, prosimy 

o potwierdzenie, że zapisy dotyczą wyłącznie zabudowy specjalnej.  Prosimy  

o dopuszczenie możliwości realizacji napraw pojazdu bazowego na zasadach wynikających z 

ogólnych warunków gwarancji producenta tego pojazdu.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
 

Pytanie 62. 
Dot. §8 pkt. 7 Wzoru Umowy. 

Prosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie sformułowania „wymiany sprzętu na nowy” 

określeniem wymiany uszkodzonego elementu na nowy. Nadmieniamy, że jest to 

powszechnie obowiązująca praktyka gwarancyjna, która nie spowoduje wzrostu ceny oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
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Pytanie 63. 
Dot. §8 pkt. 8 Wzoru Umowy. 

Szanowni Państwo. W ramach świadczonych przez naszą firmę usług serwisowych, do 

dyspozycji naszych Klientów oddajemy zespół serwisowy, w tym dwa odpowiednio 

wyposażone  pojazdy. Wszelkie naprawy zabudowy specjalnej oraz okresowe przeglądy 

wykonywane są w miejscu stacjonowania ambulansu. Jesteśmy w stanie także pokryć koszty 

dojazdu ambulansu do naszej fabryki, w przypadku wystąpienia usterki niemożliwej do 

usunięcia  w Państwa siedzibie, jednakże wymóg pokrycia przez nas wszelkich kosztów 

dostarczania przedmiotu umowy do serwisu (dojazd do ASO pojazdu bazowego), spowoduje 

wzrost ceny oferty. Prosimy o rezygnację z zapisu. 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zapisy dotyczą napraw gwarancyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 

Pytanie 64. 
Dot. §8 pkt. 5 Wzoru Umowy. 

Prosimy o wydłużenie proponowanego okresu do 7 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 5 dni roboczych. 
 

Pytanie 65. 
Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyśle e-mailem. 
 
Pytanie 66. 
Uprzejmie prosimy o rezygnację z wymogu w postaci zaświadczenia stacji diagnostycznej  

o wykonaniu dodatkowego przeglądu potwierdzającego dokonanie zmian konstrukcyjnych 

każdego pojazdu. Nadmieniamy, że wraz z dostawą  ambulansów, Zamawiający otrzyma 

wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające rejestrację jako specjalny sanitarny, w tym 

wyciąg ze świadectwa homologacji, fakturę, kartę pojazdu. Wspomniane zaświadczenie SKP 

dodatkowo wpłynie na cenę zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 67. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter do noszy głównych z sys-
temem automatycznego dostosowania wysokości najazdowej noszy do wysokości podstawy 
noszy zamontowanych w ambulansie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 68. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter do noszy głównych posia-
dający funkcję prowadzenia zestawu (nosze z transporterem) bokiem dostępną na poziomie 
wysokości transportera? 

Uzasadnienie 
Opisana przez Państwa funkcja prowadzenia zestawu bokiem jest używana tylko na 
krótkich dystansach np. podczas dosuwania noszy do łózka pacjenta. Ponieważ w 
trakcja prowadzenia noszy bokiem  odblokowane są wszystkie kółka transportowe 
powodując ze obracają się one w zakresie 360 stopni. Transport w takiej postaci 
powoduje ze nosze sa trudne w sterowaniu i podatne na nie stabilność toru jazdy. Ze 
względu na funkcjonalność rozwiązanie to nie ma większego znaczenia na 
poprawienie bezpieczeństwa pacjenta podczas transportu ani na poprawienie 
ergonomii pracy personelu ZRM.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie 69. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze posiadające dodatkowe uchwyty 
boczne zamiast transportera posiadającego dodatkowe uchwyty boczne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 
 
Pytanie 70. 
W związku z tym, że koszt finansowania ratalnego jest usługą, prosimy o zmianę 
sformułowania określonego w tabeli cenowej formularza ofertowego (załącznik nr 1) w 
kolumnie 3 wiersz 4 z „miesiąc” na „usł.”. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza „miesiąc” oraz „usł.”. 
 
 
Pytanie 71. 
Prosimy Zamawiającego o powołanie się na pierwszej stronie SIWZ w rozdziale I pkt 1 SIWZ; 
rozdziale III pkt 1) i 2) SIWZ oraz w preambule wzoru umowy na właściwy numer Dziennika 
Ustaw, w którym opublikowano ustawę Prawo zamówień publicznych. Wskazany przez 
Zamawiającego numer publikatora jest nieaktualny. Obecnie obowiązuje tekst jednolity ustawy 
z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. Powołanie się na nieaktualny publikator, zgodnie z wyrokiem 
KIO 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 653/17 może mieć dla stron daleko idące, negatywne 
konsekwencje.  
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawy. 
 
 
 
Pytanie 72. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w §2 ust. 
6 wzoru umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 
2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty 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 wskazanej ustawy stosuje się odpowiednio.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie 73. 
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu, o którym mowa w §5 ust. 2 wzoru umowy do 
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10 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 74. 
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian 
umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §9 wzoru umowy ustępu 2 o 
następującym brzmieniu: 

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 
a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; 
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okolicz-

ności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
e) 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 ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego 
sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

f) 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; 

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

h) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształ-
ceń, przejęć, itp.; 

i) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje do §9 wzoru umowy ustępu 2 o następującym 
brzmieniu: 

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 
a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; 

b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okolicz-
ności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

c) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

d) 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 ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego 
sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

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

f) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształ-
ceń, przejęć, itp.; 

g) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.” 
 
 
Pytanie 75. 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby w przypadku poważniejszych awarii (uszko-
dzeń) wymagających naprawy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, serwis i przeglądy były 
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wykonywane odpowiednio w siedzibie producenta zabudowy medycznej oraz producenta wy-
posażenia medycznego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
 
Pytanie 76. 
Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do 72 godzin z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 77. 
Prosimy o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu liczony będzie w dni robocze od momentu 
doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie 
faxowej lub e-mail, z tym zastrzeżeniem, że fax lub e-mail, w przypadku wysłania go między 
godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, 
natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, 
uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
 
Pytanie 78. 
Prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 96 godzin. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
 
Pytanie 79. 
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu awarii po której należy dostarczyć sprzęt 
zastępczy do 72 godzin. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
 
Pytanie 80. 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w pkt. 6 tabeli warunków gwarancji sprzętu 
medycznego (załącznik nr 1) w kolumnie „opis” na: „liczba istotnych awarii, usterek tego 
samego elementu urządzenia powodujących wymianę tego elementu na nowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
 
Pytanie 81. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że serwis pogwarancyjny będzie wykonywany na 
koszt Zamawiającego. 
Odpowiedź: TAK 
 
 
Pytanie 82. 
Prosimy Zamawiającego o dodanie w §2 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 5) zdania o treści: 
„w tym koszt finansowania płatności ratalnej w wysokości netto: ……………, 
brutto: ……………….”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
 
Pytanie 83. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty 
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wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na 14 równych rat. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
 
Pytanie 84. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że kolejne raty będą płatne do ostatniego dnia danego 
miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po płatności pierwszej raty. 
Odpowiedź: Zamawiający poptwierdza. 
 
 
Pytanie 85. 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zdania pierwszego w pkt. 2 Formularza ofertowego 
(załącznik nr 1) na zgodną z §2 ust. 4 wzoru umowy tj.: „Pierwsza rata płatna do 30 dni od dnia 
odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru na podstawie wystawionej 
faktury.”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 
Pytanie 86 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zdania drugiego w pkt. 2 Formularza ofertowego 
(załącznik nr 1) na zgodny z §2 ust. 4 wzoru umowy tj.: „Podstawą do wystawienia faktury 
VAT jest podpisany protokół odbioru przedmiotu zamówienia”. Pragniemy nadmienić, iż przy 
płatności ratalnej jest wystawiana jedna faktura VAT za cały przedmiot zamówienia na 
podstawie której są regulowane płatności zgodnie z harmonogramem płatności rat, natomiast 
nie ma możliwości wystawiania poszczególnych faktur VAT na każdą ratę z osobna. W związku 
z powyższym wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 87. 
Prosimy o wskazanie terminu końcowego obowiązku wskazanego w §6 wzoru umowy. Obecne 
brzmienie nie daje pewności jaki jest termin końcowy wypełniania tego obowiązku. Nie 
racjonalnym jest natomiast, żeby był to obowiązek bezterminowy, bowiem mogłoby dojść do 
absurdalnych sytuacji, gdzie Wykonawca musiałby powiadamiać Zamawiającego o 
planowanym zakończeniu produkcji części nawet po wyłączeniu przedmiotu umowy z 
użytkowania. Proponujemy, aby Wykonawca był zobowiązany do przekazywania wskazanych 
w §6 informacji do upływu terminu gwarancji na pojazd bazowy.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 88. 
Prosimy o modyfikację §8 ust 7 wzoru umowy i wskazanie, że 3-krotna naprawa tego samego 
elementu powodowała obowiązek wymiany tego elementu na nowy. Obecne brzmienie 
wskazanego postanowienia powoduje znaczny wzrost kosztów po stronie Wykonawcy, który 
byłby zobligowany do wymiany całego przedmiotu umowy, a nie tylko wadliwego elementu.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 89. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby aktualizacja harmonogramu płatności wyłącznie  
w zakresie dat płatności po dostawie nie wymagała aneksu do umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podpisania stosownego  aneksu  
 
Pytanie 90. 
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie jako załącznik do odpowiedzi bądź na stronie 
internetowej Zamawiającego Sprawozdania finansowego [bilans, rachunek zysków i strat oraz 
informacja dodatkowa] za 2 ostatnie pełne okresy obrachunkowe. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje iż prowadzi działalność od maja 2018r.  
Przekaże zainteresowanym posiadane  dokumenty e-mailem. 
 
 

 
 

INFORMACJA DODATKOWA ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE  SIWZ 

-ZMIENIA ELEMENTY OCENIANE  

XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 

 

OCENIANE PARAMETRY FUNKCJONALNE 

Parametry punktowane  Punktacja  
Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi profilami 
w kolorze białym, w całości odzwierciedlającymi kształt nadwozia(osłaniającym wręgi, słupki, 
nadkola)  
Podłoga przedziału medycznego wyizolowane akustycznie oraz termicznie. 

Tak- 10 pkt. 
Nie- 0 pkt. 

Kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera. Tak- 10 pkt 
Nie- 0 pkt 

System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi 
podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub 
równoważny. 

TAK= 10 pkt.  
NIE= 0 pkt. 

Fotel dla personelu medycznego u wezgłowia noszy, montowany  tyłem do kierunku jazdy, 
obrotowy, przesuwany wzdłuż osi pojazdu Przesuw bez konieczności użycia dodatkowych 
narzędzi, umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie, wyposażony w 
3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek, podłokietniki.  

TAK= 10 pkt. 
NIE= 0 pkt. 

SUMA 40 

 

UWAGA!!! 

 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców które mają wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

Z poważaniem 

Dyrektor BPR SPZOZ w Sanoku 

mgr Beata Pieszczoch 


