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Warszawa, dnia 06/04/2018 r. 

 

ZZP.ZP.37/18.206.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup specjalistycznych 

samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Kaliszu i Krakowie. 

Znak sprawy: ZZP-37/18 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) uprzejmie informuje, 

iż do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 

 

Pytanie 1 

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż z każdym z bezpośrednich odbiorców 

Wykonawca podpisze umowę na jeden pojazd.” 

 

Odpowiedź 1 

Umowa zostanie podpisana z każdym z Wykonawców na jeden pojazd 

 

Pytanie 2 

„Prosimy o dodanie do §2 ustępu 3 w brzmieniu: ”Zamawiający zobowiązany jest 

przedstawić swoje stanowisko dotyczące przedstawionego projektu w terminie 2 dni od jego 

otrzymania” 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko dotyczące projektu w terminie 

5 dni roboczych od jego otrzymania. 

 

Pytanie 3 

„Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu Rozdziału V pkt. 4 ppkt. 4.1.5. SIWZ oraz §5 ust. 

14 wzoru umowy i skrócenie okresu serwisu pogwarancyjnego do 5 lat. Pozytywna 

odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż 

producent, zbywca bądź importer nie ma obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy 

przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania 

nowszych technologii, zdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części 
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zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby 

zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych 

kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych 

Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.” 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający akceptuje przedstawioną propozycję. 

 

Pytanie 4 

„Z uwagi na fakt, iż producenci pojazdów, zabudowy oraz urządzeń do przewozu krwi i jej 

składników nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji o czas niesprawności pojazdu, 

prosimy Zamawiającego o wykreślenie z Rozdziału V pkt. 4 ppkt. 4.2.1. SIWZ zdania: „po 

tym terminie wykonawca przedłuży okres gwarancji o czas niesprawności pojazdu” oraz z §5 

ust. 8 wzoru umowy zdania: „Każde wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej spowoduje 

automatyczne przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności samochodu”. 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 5 

„Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §3 ust. 11 wzoru umowy zdania o brzmieniu: 

„odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy”. Zgodnie z §3 ust. 9 wzoru umowy Wykonawca 

jest zobowiązany do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, a odstąpienie od umowy 

jest najsurowszą sankcją dla Wykonawcy jaka i tak w ostateczności przysługuje Odbiorcy.” 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 6 

„Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §4 ust. 5 wzoru umowy zdania drugiego 

sformułowania „i jej doręczenia Odbiorcy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym 

następującym po dniu, w którym nastąpił odbiór przedmiotu umowy”. Pragniemy zauważyć, 

iż wystawienie faktury VAT następuje na podstawie oryginału podpisanego bezusterkowego 

protokołu odbioru.” 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający akceptuje przedstawioną propozycję. 

 

Pytanie 7 

„W przypadku odmownej odpowiedzi na powyższe zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

czasu na dostarczenie faktury VAT do 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu 

odbioru.”  

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający udzielił pozytywnej odpowiedzi na pytanie 6. 
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Pytanie 8 

„Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z §4 ust. 5 zdania o treści „*Warunkiem dokonania 

płatności jest dołączenie przez Wykonawcę do faktury oświadczenia podwykonawcy, 

złożonego nie wcześniej niż w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami wynikającymi z prac powierzonych do 

realizacji przez podwykonawcę, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do umowy.”. 

Wskazujemy, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa a nie roboty budowlane, zatem 

Zamawiający nie może wnikać w stosunki i postanowienia pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą a pozostawienie zapisu warunkującego zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy 

przedstawieniem dowodu uregulowania należności do podwykonawcy nie ma w tym 

przypadku uzasadnienia. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami 

takie zapisy są charakterystyczne dla umów zawieranych w wyniku postępowań na roboty 

budowlane a przedmiotowe postępowanie dotyczy dostawy. Ponadto pozostawienie zapisu 

w pierwotnym brzmieniu, spowoduje, że Wykonawca będzie musiał dokonać 100% 

przedpłaty do Podwykonawcy, co jest bardzo niekorzystne dla Wykonawców, gdyż będą 

musieli dokonać płatności do Podwykonawcy jeszcze przed dostawą do Odbiorcy 

końcowego.” 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający akceptuje przedstawioną propozycję. 

 

Pytanie 9 

„Mając na uwadze powyższe prosimy o wykreślenie zapisów §10 ust.4 wzoru umowy„ 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 10 

„Prosimy o wykreślenie zdania drugiego z §5 ust.3 i dostosowanie okresu rękojmi do terminu 

wskazanego w 568 §1 kc i wskazanie okresu 2 lat.” 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający akceptuje przedstawioną propozycję. 

 

Pytanie 11 

„Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze 

prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §4 ust. 7 wzoru umowy na: „Dniem zapłaty jest 

dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT”.” 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający akceptuje przedstawioną propozycję. 

 

Pytanie 12 

„Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w § 4 ust.8 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 
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lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, 

zatem zapisy art. 8 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.” 

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający akceptuje przedstawioną propozycję. 

 

Pytanie 13 

„Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie 

wysokości kary umownej określonej w §6 ust. 1 pkt. 1) i 2) wzoru umowy z 10% na 5%.” 

 

Odpowiedź 13 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 14 

„Z uwagi na zachowanie równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do 

umowy zapisu nakładającego na Zamawiającego karę w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości analogicznej do zapisu § 6 

ustęp 1 pkt. 1) wzoru umowy.” 

 

Odpowiedź 14 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 15 

„Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę treści §6 ust. 2 

i nadanie mu brzmienia: „W przypadku gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia roszczeń uzupełniających”.  

 

Odpowiedź 15 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 16 

„Prosimy Zamawiającego o określenie co Zamawiający rozumie przez zapis §7 ustęp 2 pkt. 

2) wzoru umowy: „niedotrzymania warunków umowy” podany zapis jest zbyt ogólny a 

dotyczy najsurowszej sankcji dla Wykonawcy jaką jest wypowiedzenie umowy.” 

 

Odpowiedź 16 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. Zamawiający zmienia brzmienie 

wskazanego pkt 2 na: „inne rażące naruszenie postanowień umowy” 

 

Pytanie 17 

„Prosimy Zamawiającego o dodanie do §7 ustępu 5 wzoru umowy o treści: „Przed 

odstąpieniem od umowy lub jej wypowiedzeniem Zamawiający zobowiązuje się do 

uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania ww. naruszeń, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni.” 
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Odpowiedź 17 

Zamawiający akceptuje przedstawiona propozycję z wykreśleniem frazy „formy pisemnej po 

rygorem nieważności” 

 

Pytanie 18 

„Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów SIWZ i wskazanie prawidłowej wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakie musi wnieść Wykonawca przed 

podpisaniem umowy z Zamawiającym. W  rozdziale XIII, pkt. 2 SIWZ Zamawiający podaje 

wysokość 3%, natomiast w §8 ust. 1 wysokość 10%.” 

 

Odpowiedź 18 

Zamawiający ujednolica zapisy SIWZ i ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

na 10% wartości umowy. 

 

Pytanie 19 

„Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza 

Zamawiający i dodanie do §9 ust. 2 kolejnych podpunktów o następującym brzmieniu: 

1) – 6) (…); 

7) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

8) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy” 

 

Odpowiedź 19 

Zamawiający akceptuje przedstawioną propozycję. 

 

Pytanie 20 

„Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku 

wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący dla każdego z Odbiorców.” 

 

Odpowiedź 20 

Zamawiający nie przystaje na propozycje wykonawcy. 

 

Pytanie 21 

„Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Odbiorców 

stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu)” 

 

Odpowiedź 21 

Zamawiający nie przystaje na propozycje wykonawcy. 

 

Pytanie 22 

„W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

„1.  Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w 

 skład której wchodzi Wykonawca. 

2.  Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, 

 zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://* 
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3.  Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do 

 rozwiązania Umowy” 

 

Odpowiedź 22 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wskazanych zapisów. 

 

Pytanie 23 

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca 

XXX  dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej 

odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” 

(dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**).  

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.” 

 

Odpowiedź 23 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wskazanych zapisów. 

 

Pytanie 24 

„W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „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 

wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.” 

 

Odpowiedź 24 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wskazanych zapisów. 

 

Pytanie 25 

„W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Klauzula 

reklamacyjna” 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi 

świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń 

pieniężnych. 

2.  Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach: 
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1) ustnie: 

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx. 

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.  

2) w formie pisemnej: 

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx. 

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML. 

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.  

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem 

kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej. 

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką 

pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą. 

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 

30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie 

reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym 

Zamawiającego, wskazując: 

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, 

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia, 

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 

dni od dnia otrzymania reklamacji. 

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych 

kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej 

składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia 

procesu rozpatrywania reklamacji. 

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci 

papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo 

pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację 

pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie 

reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego. 

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na 

reklamację ma możliwość wystąpić z:  

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika 

Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/. 

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.” 

 

Odpowiedź 25 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wskazanych zapisów. 

 

Pytanie 26 

„W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Klauzula ochrony 

danych osobowych” 

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z 

siedzibą w ……przy al. …………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-

Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………… pod nr KRS: 
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…………., NIP: ……………, REGON: ………….., o kapitale zakładowym w wysokości 

………. zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z 

zawartą umową.” 

 

Odpowiedź 26 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wskazanych zapisów. 

 

Pytanie 27 

„Czy Zamawiający (pkt. 64. Druk oferty - załącznik nr 2 ) dopuszcza hak holowniczy 

demontowalny przy użyciu narzędzi, poprzez odkręcenie czterech śrub? W modelach 

samochodów w DMC 3,5t jest to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań z racji 

możliwości ciągnięcia przyczep o większych masach.„ 

 

Odpowiedź 27 

Zamawiający dopuszcza hak holowniczy demontowalny przy użyciu narzędzi, poprzez 

odkręcenie czterech śrub 

 

Pytanie 28  

„Czy Zamawiający dopuszcza  pasy do kotwiczenia  ładunku -2 szt. o wytrzymałości 5000 kg 

+ 6 szt . gum montażowych o dł. min. 2 m. (pkt 38 Załącznika  nr 2 do oferty)” 

 

Odpowiedź 28 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie wykonawcy. 

 

Pytanie 29 

„Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości przestrzeni ładunkowej, mierzonej po 

podłodze, min. 1936 mm (o 3% mniej niż w zamówieniu)?” 

 

Odpowiedź 29 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie wykonawcy. 

 

Pytanie 30 

„Czy Zamawiający dopuszcza wyłożenie ścian przedziału ładunkowego ze sklejki 

drewnianej?” 

 

Odpowiedź 30 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 31 

„Czy Zamawiający dopuszcza podłogę w przestrzeni ładunkowej z trójwymiarowo 

ukształtowanej warstwy środkowej o strukturze kubełkowej, która laminowana jest folią TPO 

(termoplastyczne elastomery poliolefinowe)? Folia TPO jest wytrzymała, odporna na 

zabrudzenia, antypoślizgowa i odporna na zużycie. Struktura kubełkowa warstwy środkowej 

zapewnia niewielką masę przy jednocześnie dużej sztywności i dobrych właściwościach 

amortyzacyjnych. Pod nią znajduje się izolacyjna warstwa pianki. Listwy oporowe tworzą 

zakończenie względem podłogi pojazdu. Grubość tej podłogi z tworzywa sztucznego wynosi 

8 mm” 
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Odpowiedź 31 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 32 

„Czy Zamawiający dopuszcza brak ogrzewania przedziału ładunkowego? 

 

Odpowiedź 32 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie wykonawcy. 

 

Pytanie 33 

„Czy Zamawiający dopuszcza gniazda elektryczne 12V – 15A?” 

 

Odpowiedź 33 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie wykonawcy. 

 

Pytanie 34 

„W związku  z wymogiem Zamawiającego uzyskania świadectwa homologacji lub badania  

technicznego przeprowadzonego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów po zabudowie 

,zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w przypadku  badania technicznego na OSKP  

dopuszcza rejestrację pojazdu przez wykonawcę. Uzasadnienie obowiązujące przepisy 

nakładają  obowiązek rejestracji pojazdu celem dokonania badania na Okręgowej Stacji 

kontroli Pojazdów.” 

 

Odpowiedź 34 

Zamawiający dopuści dwuetapową rejestrację pojazdów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, czyli dopuści rejestrację pojazdu przez wykonawcę. Zamawiający zmienia w tej 

kwestii ogólne warunki umowy. 

 

Pytanie 35 

„Czy Zamawiający dopuści jednostkowe  dopuszczenie do ruchu wydane przez Ministerstwo 

Infrastruktury umożliwiające bezpośrednią rejestrację pojazdu przez Użytkownika.” 

 

Odpowiedź 35 

W ocenie zamawiającego dopuszczenie do ruchu nie leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury 

i Budownictwa.  

 

Pytanie 36 

„Powołując się na aktualnie obowiązujące przepisy tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i 

sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów 

stosowanych przy tych badaniach wnosimy o umożliwienie II etapowej rejestracji pojazdów, 

tj.: 

I - rejestracja pojazdu bazowego 

II - przeprowadzenie badań technicznych w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów  

III - przerejestrowanie pojazdu bazowego na pojazd specjalny.  

Obowiązujący stan prawny uniemożliwia przeprowadzenie badań technicznych dla pojazdu 

niezarejestrowanego.” 
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Odpowiedź 36 

Zamawiający dopuści dwuetapową rejestrację pojazdów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, czyli dopuści rejestrację pojazdu przez wykonawcę. Zamawiający zmienia w tej 

kwestii ogólne warunki umowy. 

 

Pytanie 37 

„Zamawiający w pkt. 7.1.8 SIWZ wskazał, iż do obowiązków Wykonawcy należy 

doprowadzenie do zawarcia umów z kupującymi. Jakkolwiek przekazanie danych 

niezbędnych od przygotowania tychże jest obowiązkiem zrozumiałym, tak Wykonawca nie 

ma żadnych możliwości przymuszenia kupujących do zawarcia  w/w umów. Wobec 

powyższego prosimy o wykreślenie wymogu "doprowadzenia do zawarcia" lub odpowiedniej 

modyfikacji tego wymogu.” 

 
Odpowiedź 37 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 38 

„Zamawiający w par. 2 ust. 1 wzoru umowy zaznaczył, iż Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dot. szczegółów związanych z zabudową w 

terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wnosimy o dokonanie modyfikacji 

wskazanego wymogu w ten sposób, aby wymóg ten dotyczył obu stron umowy, nie tylko 

Wykonawcy. Konsekwencje braku akceptacji Zamawiającego przedkładanych mu projektów 

nie mogą obciążać wyłącznie wykonawcy, nie ma on wpływu na Zamawiającego. Prosimy o 

modyfikację zapisu w ten sposób, że: 

A. Wykonawca ma obowiązek przedstawić szczegóły związane z zabudową w terminie 

25 dni od daty zawarcia umowy B. Strony są zobowiązane do uzgodnienia 

szczegółów związanych z zabudową w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.  

B. W przypadku nie osiągnięcia akceptacji, czas realizacji umowy ulega odpowiedniemu 

przedłużeniu.” 

 

Odpowiedź 38 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 

ust. 4: 

 

- rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1.5 SIWZ 

z: 

Serwis pogwarancyjny – nie mniej niż 10 lat – licząc od daty odbioru przez bezpośrednich 

odbiorców – kupujących 

na: 

Serwis pogwarancyjny – nie mniej niż 5 lat – licząc od daty odbioru przez bezpośrednich 

odbiorców – kupujących 

 

- rozdz. XIII pkt 2 SIWZ 

z: 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 3% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 
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na: 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

 

- rozdz. V pkt 7 ppkt. 7.1.8 SIWZ 

z: 

Wykonawca ma obowiązek podać dane niezbędne do przygotowania umów z bezpośrednimi 

odbiorcami - kupującymi (RCKiK) i doprowadzić do ich zawarcia. 

na: 

Wykonawca ma obowiązek podać dane niezbędne do przygotowania umów z bezpośrednimi 

odbiorcami - kupującymi (RCKiK). 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin 

obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 17/04/2018r. do 

godziny 10:00. 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 

siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia   

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 

17/04/2018r. o godz. 11:00 

 

 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie, oraz 

udostępnia nowy druk oferty i nowe ogólne warunki umowy. Aktualne dokumenty 

należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zzpprzymz.pl 

 

 


