Warszawa, dnia 11/04/2018 r.
ZZP.ZP.49/18.224.18

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup specjalistycznego
samochodu osobowo-dostawczego do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w
Szczecinie. Znak sprawy: ZZP-49/18
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
„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 1
Zamawiający dopuści dwuetapową rejestrację pojazdów zgodnie z obowiązującymi
przepisami, czyli dopuści rejestrację pojazdu przez wykonawcę. Zamawiający zmienia w tej
kwestii ogólne warunki umowy.
Pytanie 2
„Czy Zamawiający dopuści jednostkowe dopuszczenie do ruchu wydane przez Ministerstwo
Infrastruktury umożliwiające bezpośrednią rejestrację pojazdu przez Użytkownika.”
Odpowiedź 2
W ocenie zamawiającego dopuszczenie do ruchu nie leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa.
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Pytanie 3
„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.”
Odpowiedź 3
Zamawiający dopuści dwuetapową rejestrację pojazdów zgodnie z obowiązującymi
przepisami, czyli dopuści rejestrację pojazdu przez wykonawcę. Zamawiający zmienia w tej
kwestii ogólne warunki umowy.
Pytanie 4
„SIWZ punkt 4.2.1. Zakres napraw gwarancyjnych nie przedłuża gwarancji o czas naprawy.
Proszę o wykreślenie zapisu.”
Odpowiedź 4
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.
Pytanie 5
„SIWZ punkt 4.2.2. Za pełną obsługę gwarancyjną i przeglądową pojazdu bazowego (bez
zabudowy), odpowiada wykonawca i producent pojazdu bazowego. Za gwarancję zabudowy
oraz urządzeń chłodniczych odpowiada podwykonawca. Proszę o wprowadzenie
stosownego zapisu.”
Odpowiedź 5
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.
Pytanie 6
„VI Zasady oceny ofert punkt 1.2 oraz 2.2.Producent udziela gwarancji mechanicznej na
okres 2 lat bez limitu kilometrów na cały pojazd. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji
na układ napędowy do 4 lat z limitem 240 tys.km. Czy zamawiający dopuszcza takie
rozwiązanie, jeżeli tak proszę o taki zapis w SIWZ.”
Odpowiedź 6
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.
Pytanie 7
„Umowa Terminy Realizacji i Odbioru 4.7. Zapis w dokumencie „ Gwarancja obowiązuje od
daty podpisania przez obie Strony protokołu odbioru” Z uwagi na konieczność wykonania
zabudowy chłodniczej na samochodzie oraz późniejszego badania na stacji kontroli
pojazdów, samochód musi zostać zarejestrowany. Gwarancja płynie od daty pierwszej
rejestracji a nie od podpisania protokołu odbioru. Proszę o wprowadzenie zmian.”
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Odpowiedź 7
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 8
„Umowa Terminy Realizacji i Odbioru 7. W celu wykonania badania na Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów, samochód musi zostać wcześniej zarejestrowany. Wyklucza to rejestrację
jednoetapową. Proszę o wykreślenie zapisu.”
Odpowiedź 8
Zamawiający dopuści dwuetapową rejestrację pojazdów zgodnie z obowiązującymi
przepisami, czyli dopuści rejestrację pojazdu przez wykonawcę. Zamawiający zmienia w tej
kwestii ogólne warunki umowy.
Pytanie 9
„Umowa paragraf 5 Punkt 8. Samochód zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej
obowiązuje w określonych sytuacjach. Na przykład przy przedłużającej się naprawie z
powodu braku części zamiennych. Proszę o wykreślenie zapisu”
Odpowiedź 9
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tej części zapisu, która dotyczy zapewnienia
samochodu zastępczego.
Pytanie 10
„Czy Zamawiający dopuści fabryczną tapicerkę materiałową w kolorze ciemnym lub
pokrowce spełniające wymagania Zamawiającego”
Odpowiedź 10
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 11
„Zamawiający w tytule przetargu napisał Zakup specjalistycznego samochodu osobowodostawczego do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Szczecinie. pytanie; czy
Zamawiający oczekuje dostawy pojazdów z jaką homologacją M1 czy N1?”
Odpowiedź 11
Zamawiający żąda dostarczenia dokumentacji, która umożliwi zarejestrowanie samochodu
jako pojazdu, który może być prowadzony przez kierowcę posiadającego prawo jazdy
kategorii B.
Pytanie 12
„Czy zamawiający dopuści pojazd z napędem na tylną oś”
Odpowiedź 12
Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.
Pytanie 13
„Czy zamawiający przedłuży termin składania ofert do 20.04.2018 r.?”
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Odpowiedź 13
Zamawiający wyraża zgodę,

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin obowiązkowego
wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 20/04/2018r. do godziny 11:00.
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:
20/04/2018r. o godz. 12:00

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
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