
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data:08.12.2915    r.

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  207  000   euro  na
dostawę   ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. (Znak sprawy: 5602/2015 )

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r. poz. 423,
768,  811,  915,  1146  i  1232  oraz  z  2015  r  poz.  113  i  349))  do  Zamawiającego  zostały  wniesione  niżej
przytoczone pytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy odpowiada:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza gwarancję mechaniczną na oferowany ambulans min
36 m-cy  z limitem kilometrów 250 tys. km. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o dopuszczenie
powyższego. 
Ad. 1 . Tak. 

2. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary
obciążającej  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w
analogicznej wysokości jak w § 4 ust. 2 lit. 2 wzoru umowy.
Ad. 2. Nie. 

3. Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresu gwarancji  dostępności  części  zamiennych oraz materiałów
zużywalnych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć
należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy
przechowywanie  części  zamiennych  przez  tak  długi  okres,  jeśli  w  wyniku  np.  zastosowania  nowszych
technologii,  wdrożenia  nowego  produktu,  nie  będzie  kontynuował  produkcji  części  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.
Ad. 3. Tak. 

4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań
Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
Ad. 4. Tak.

5. Prosimy o wskazanie, na jaki adres Wykonawca ma dostarczyć fakturę za dostarczony ambulans? 
Urząd Miasta Ełk, ul. Piłsudskiego 4; 19-300 Ełk 

6. Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  płatność  będzie  liczona  od  daty  wykonania  dostawy  (podpisania  protokołu
odbioru) czy też od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury? 
Ad. 6. Od daty doręczenia faktury z zastrzeżeniem że wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu
odbioru. 

7. Prosimy o zmianę zapisu Rozdziału III pkt. 4 siwz, zdanie drugie i nadanie mu brzmienia: „Datą płatności
jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 
Ad. 7. Nie. 

 Z poważaniem

M.P. 

data:21.08.2015



