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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
I.

Dotyczy SWZ oraz Wzoru Umowy.
Prosimy o zastąpienie zapisu: świadectwo homologacji ambulansu poniższym
sformułowaniem:

świadectwo

homologacji

ambulansu

lub

dopuszczenie

indywidualne typu WE lub dopuszczenie jednostkowe wydane przez Dyrektora
Transportowego Dozoru Technicznego oferowanego pojazdu skompletowanego.
Pragniemy zauważyć, że są to dokumenty równoważne . Jeden z w/w
dokumentów wykonawca winien dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy
ambulansu.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
II.

Zwracam

się

z

wnioskiem

o

wprowadzenie

zmian

do

treści

umowy,

uwzględniającej sytuację na światowym rynku motoryzacyjnym. Brak dostępności
części, uzależnienie od dostawców podzespołów z Chin, sytuacja pandemiczna
powoduje, że wraz z

każdą dostawą pojazdów bazowych istnieje ryzyko

niedostępności pewnych wariantów

pojazdów, czy dokonywania zmian w

zakresie samych pojazdów lub podzespołów bezpośrednio przez producenta.
Przykładem może być niedawna sytuacja, w której producent pojazdów bazowych
– Mercedes-Benz zaprzestał produkcji wersji z DMC 4,1. Poinformował jedynie, że
w ich miejsce dostarczone będą warianty o DMC 3,88. Zmiana tego typu może
wpłynąć na możliwość wykonania dostawy ambulansów zgodnie z SWZ lub
złożoną ofertą. Z uwagi na to, że okoliczności te nie są możliwe do przewidzenia
przez Wykonawcę na etapie przygotowywania i składania oferty (Wykonawca
opiera się na treści dokonywanych zamówień i potwierdzenia przyjęcia ich do
realizacji przez dealerów samochodów), koniecznym wydaje się wprowadzenie
zmian w umowach dostawy, uwzględniających te możliwe zmiany.

Mając zatem na uwadze opisane sytuacje, proponujemy dodanie zapisów do
umowy o treści:

„1. Strony przewidują dokonanie modyfikacji w zakresie specyfikacji ambulansu, w
szczególności poprzez zmianę podzespołów lub wymogów w zakresie poszczególnych
pozycji, w razie wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, których efektem
będzie brak możliwości dostawy ambulansu w pełni odpowiadającemu treści oferty.
Zmiana może nastąpić w szczególności w sytuacji zaprzestania produkcji konkretnych
wariantów pojazdów przez ich producenta lub braku dostępności konkretnych
podzespołów na rynku.

2. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 strony wprowadzą niezbędne
modyfikacje w zakresie specyfikacji pojazdu, a w razie konieczności zaktualizują cenę,
przy czym zmiana na wariant tańszy, skutkować będzie odpowiednim zmniejszeniem
ceny dostawy.

3. O każdej sytuacji powodującej konieczność zmiany przedmiotu dostawy Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu informacji wraz
z przedstawieniem dowodów uzasadniających konieczność zmiany.

4. Jeżeli zmiana miałaby skutkować istotną zmianą Zamówienia, Zamawiający może
odmówić jej dokonania i odstąpić od umowy bez naliczania Wykonawcy kar umownych.”

Wprowadzenie proponowanych zapisów pozwoli na realizację zamówień w
sytuacji braku dostępności wariantów wyposażenia lub dostępności wersji pojazdu
bazowego i/lub podzespołów. Sytuacja na rynku produkcji samochodów jest obecnie
bardzo niestabilna, co niekiedy uniemożliwia zagwarantowanie realizacji zamówienia
zgodnie z pierwotnymi założeniami. Niwelacja skutków zmieniających się niekiedy z dnia
na dzień realiów pozwoli na zagwarantowanie dostaw ambulansów możliwie
najbliższych do zamówionej wersji, jednocześnie zabezpieczając interesy wszystkich
uczestników postępowań.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisów.
III.

Dot. §5 ust. 1 Wzoru Umowy
Z uwagi na procedury obowiązujące w spółce, zwracamy się z prośbą o obniżenie
zaproponowanej kary umownej do max. 0,2% wartości dostawy, co umożliwi
złożenie oferty.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

IV.

Dot. §6 Wzoru Umowy
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obowiązki leżące po stronie wykonawcy, w
tym terminy napraw, koszty ewentualne transportu do autoryzowanego serwisu,
dotyczą zabudowy specjalnej. Naprawy pojazdu bazowego wykonywane będą w
autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego z uwzględnieniem
ogólnych warunków gwarancji.
Odp.: Zamawiający potwierdza w/w.

