Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
Faks: 52 357 60 60

Dotyczy:

dostawy autobusu komunikacji
Komunikacyjnego

miejskiej

do

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Szanowni Państwo,
Z związku z w/w postępowaniem uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Pytanie dotyczy § 4 ust. 4, zał. 1 a do SIWZ.
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający przewiduje zawarcie osobnej umowy z Wykonawcą, w sprawie
szkoleń pracowników Zamawiającego tj. zgodnie z załącznikiem 1b do SIWZ.
2. Pytanie dotyczy § 5 ust. 3 zał. 1 a do SIWZ
Zwolnienie przez Zamawiającego 70% wartości wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, zostanie
zwolnione po spełnieniu się 2 ch przesłanek: 1) zrealizowaniu dostawy, 2) „uznaniu [przedmiotu umowy]
przez Zamawiającego za należycie wykonany”. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że
Zamawiający warunkuje uznanie przedmiotu umowy za należycie wykonany, w myśl § 5 ust. 3 Umowy”.
3. Pytanie dotyczy § 5 ust. 4 zał. 1 a do SIWZ
Prosimy o zmianę §5 ust. 4 Umowy w ten sposób, że ustęp 4 otrzyma następujące brzmienie: «Strony
postanawiając, że 30% wniesionego ZNWU jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i zwracane jest w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.» W obecnym brzmieniu
zapis §5 ust. 4 Umowy jest bowiem sprzeczny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, tj. narusza
niedyspozytywny art. 151 PZP, co powoduje bezwzględną nieważność omawianego §5 ust. 4 Umowy.
Celem uniknięcia wspomnianego konfliktu, proponujemy zmianę treści §5 ust. 4 Umowy na
przedstawioną w powyższej propozycji.”
4. Pytanie dotyczy § 8 zał. 1 a do SIWZ
Prosimy o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w/w punktu o następujące przesłanki zmiany umowy:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z
późn.
zm.)
Zamawiający
przewiduje
zmiany
postanowień
zawartej
umowy
w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca
może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń

losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane
osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich,
2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot
zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy
w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot świadczenia.;
3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących
przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu
prawnego,
5) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego
w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma
zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia,
6) dopuszczalna jest zmiana umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
7) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianach technicznych o ile są one dla
Zamawiającego korzystne i obiektywnie uzasadnione,
8) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
zamawiającego.
5. Pytanie dotyczy § 7 ust. 4 :
Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 7 ust. 4 Umowy w następujący sposób: "Wymagalne i bezsporne
kary umowne określone w ust. 1 i 3 Zamawiający ma prawo potrącić z należności przysługujących
wykonawcy za dostawę pojazdu."?
Pytanie nr 6
Zamawiający w Załączniku nr 1a do SIWZ „Umowa nr …/ 2013 na dostawę nowego pojazdu
samochodowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Inowrocławiu” §7 lit. c
napisał:
„zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w

okresie gwarancji

powodujących wyłączenie autobusu z eksploatacji w wysokości 0,1 % ceny, określonej w § 2 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad”
Prosimy o potwierdzenie, ze kary za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji powodujących wyłączenie autobusu z eksploatacji będą naliczane za
każdy dzień roboczy zwłoki.

Pytanie nr 7
Zamawiający w Załączniku nr 1b do SIWZ „UMOWA nr …./2013 na świadczenie usług serwisowo
gwarancyjnych dostarczonych zgodnie z umową nr …./2013 z dnia ……..2013 roku na dostawę pojazdu
samochodowego” §4 ust. 4 napisał:
„W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wadliwej części MPK sp. z o.o. złoży zamówienie na nowe
części określając numer katalogowy w formie faksu lub listu poleconego.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza używanie oprogramowania do zamawiania części
zamiennych dostarczonego przez Wykonawcę.
Pytanie nr 8
W nawiązaniu do Załącznika nr 1b do SIWZ „UMOWA nr …./2013 na świadczenie usług serwisowo
gwarancyjnych dostarczonych zgodnie z umową nr …./2013 z dnia ……..2013 roku na dostawę pojazdu
samochodowego” §8
Czy Zamawiający zgadza się rozszerzyć § 8 o prawo nieuznania wniosku gwarancyjnego przez
Wykonawcę i obciążenia Autoryzowanej Stacji Obsługi

kosztami związanymi z naprawą oraz

wynikającymi z procedur reklamacyjnych innymi kosztami w przypadku:
a)

stwierdzenia nieuzasadnionej, zawinionej przez A.S.O. wymiany części,

b)

uszkodzenia części z winy użytkownika lub A.S.O.

c)

przysłania wniosku gwarancyjnego niekompletnego lub w terminie powyżej 7 dni
roboczych z winy A.S.O.

d)

nie udostępnienia części do oględzin lub nie dostarczenia części do Wykonawcy z winy
A.S.O.

e)

udostępnienia lub przysłania części niekompletnych

f)

nie uznania reklamacji przez dostawcę lub producenta części z powodu nie stwierdzenia
wad materiałowych lub montażowych?

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie napraw gwarancyjnych za pomocą specjalnego programu
dostarczonego przez Wykonawcę?
Pytanie nr 10
Zamawiający w Załączniku nr 1b do SIWZ „UMOWA nr …./2013 na świadczenie usług serwisowo
gwarancyjnych dostarczonych zgodnie z umową nr …./2013 z dnia ……..2013 roku na dostawę pojazdu
samochodowego” §4 napisał:
„1. Wykonawca nieodpłatnie będzie dostarczał części do napraw gwarancyjnych.”
Czy Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem „nieodpłatne dostarczanie części zamiennych do napraw
gwarancyjnych” Zamawiający rozumie również, iż za części do napraw gwarancyjnych zostanie
wystawiona faktura z wydłużonym okresem płatności, co pozwoli Zamawiającemu rozliczyć wnioski
gwarancyjne i refakturować producenta autobusów. Procedura ta powoduje iż Zamawiający nie jest
obciążany kosztami części do napraw gwarancyjnych.
Pytanie nr 11
Zamawiający w Załączniku nr 1b do SIWZ „UMOWA nr …./2013 na świadczenie usług serwisowo
gwarancyjnych dostarczonych zgodnie z umową nr …./2013 z dnia ……..2013 roku na dostawę pojazdu
samochodowego” §1 pkt 7 napisał:

„7. W ramach ceny umownej Wykonawca wyposaży Zamawiającego w narzędzia specjalistyczne,
oprzyrządowanie i aparaturę diagnostyczną niezbędną do wykonywania obsług technicznych i napraw
gwarancyjnych dostarczonego pojazdu o wartości minimum ... zł netto w terminie do 30 dni od dnia
dostawy pojazdu samochodowego. Wyposażenie wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.”
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza doposażenie w narzędzia oraz aktualizację
posiadanych przez Zamawiającego programów diagnostycznych tak aby wyposażenie Zamawiającego
spełniało wymogi uzyskania autoryzacji na obsługę serwisową autobusów będących przedmiotem
postępowania przetargowego.

