
 
 

Grudziądz, dnia 18.03.2020 r.  
 
 
 
 
ZP-1054/20 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch ambulansów 

medycznych typu C w formie leasingu z opcją wykupu (znak sprawy: Z/18/PN/20). 
 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch ambulansów 

medycznych typu C w formie leasingu z opcją wykupu (znak sprawy: Z/18/PN/20), wpłynęły 

zapytania (nr 2), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej 

treści: 

 

Zapytanie nr 1 

W związku z bardzo ograniczoną dostępnością samochodów bazowych do produkcji 

ambulansów zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ambulansów również w kolorze żółtym. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na 

zaoferowanie ambulansów również w kolorze żółtym. Dokonano modyfikacji przedmiotowej 

treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 2 

W związku z rozwijająca się pandemią koronawirusa COVID – 19 co powoduje dynamiczne 

zmiany u naszych dostawców, musimy liczyć się z tym, iż na etapie realizacji umowy mogą 

zaistnieć zdarzenia od nas niezależne a mające wpływ na realizację zobowiązań wynikających  

z umowy, dlatego zwracamy się z prośbą o umieszczenie w projekcie umowy następującego 

zapisu: „W razie wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. strajku 

generalnego, kwarantanny, zamknięcia zakładów produkcyjnych w związku z epidemią, itp.),  

tj. zdarzeń, których skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć, a które 

znacząco wpływają na możliwość terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

może żądać od Zamawiającego odpowiedniego przedłużenia terminu wykonania umowy,  

a w razie gdy wskazane okoliczności uniemożliwią wykonanie przedmiotu zamówienia w ogóle, 

do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy w tym trybie nie będzie się wiązało  

z koniecznością poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Wykonawcę." 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na 

zaproponowany zapis. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając 

na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę dwóch ambulansów medycznych typu C w formie leasingu z opcją 

wykupu (znak sprawy: Z/18/PN/20, w następującym zakresie: 

1) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 3 Opis 

przedmiotu zamówienia, punkt I. Nadwozie ppkt. 1, w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a 

PZP poprzez wykreślenie treści: 

Furgon-lakier w kolorze białym 

zastępując następującą treścią: 

Furgon-lakier w kolorze białym lub żółtym 

2) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XVI. Ogólne 

warunki umowy, § 6 ROZWIĄZANIE UMOWY w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP 

dodaje się ust. 3 o następującej treści: 

„W razie wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. 

strajku generalnego, kwarantanny, zamknięcia zakładów produkcyjnych w związku  

z epidemią, itp.), tj. zdarzeń, których skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało 

się przewidzieć, a które znacząco wpływają na możliwość terminowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odpowiedniego 

przedłużenia terminu wykonania umowy, a w razie gdy wskazane okoliczności 

uniemożliwią wykonanie przedmiotu zamówienia w ogóle, do odstąpienia od umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym trybie nie będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Wykonawcę.” 

3) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta  

w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według 

poniższego wzoru: 

 „Przetarg nieograniczony – dostawa dwóch ambulansów medycznych typu C w 

formie leasingu z opcją wykupu" 

                                                          oraz 

                                         Znak sprawy: Z/18/PN/20 

                           „Nie otwierać przed 23.03.2020 r. godz. 13.00”. 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  

nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 



 
 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 

otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. 

4) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym 

Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  

86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do 

godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 23.03.2020 r. do godz. 

12.30. 

5) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 

Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział 

Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2020 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być 

obecni przy otwieraniu ofert. 

 

Powyższa modyfikacja SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania stanowią integralną 

część SIWZ. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) pozostaje bez zmian. 

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację  poprzez: 

- złożenie wypełnionego dokumentu  po modyfikacji 

lub 

- naniesienie  poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez odręczne skreślenie 

 i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu. Dokonaną zmianę 

należy potwierdzić poprzez złożenie parafy osoby upoważnionej.  

 

 

Załącznik: 

Załącznik nr 3 do SIWZ – po modyfikacji 


