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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ambulansu sanitarnego typu C do SP ZOZ
w Słupcy.”

1. Prosimy Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na  wystawienie  faktury  VAT do  dnia  9.12.2019 r.  oraz
przesunięcie terminu dostawy do dnia 08.01.2020 r. Zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku
od towarów i usług faktura dokumentująca dostawę może zostać wystawiona nie wcześniej niż 30 dni
przed  dokonaniem dostawy.  Z  uwagi  na  obecne  na  rynku  zwiększenie  ilości  zamówień  na  dostawy
ambulansów  żaden  z  wykonawców  nie  będzie  w  stanie  zrealizować  zamówienia  w  terminie
przewidzianym  przez  Zamawiającego.  Rozwiązaniem  tej  sytuacji  jest  umożliwienie  Wykonawcy
wystawienia faktury do dnia 9.12.2019 r. oraz wykonania zamówienia do dnia 08.01.2020 r. W przyjętym
schemacie Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu następujące rozwiązanie:
a) W  terminie  uzgodnionym  przez  Strony,  np.  w  terminie  2  dni  przed  planowanym  terminem

wystawienia faktury Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie oględzin zabudowywanego
ambulansu w miejscu wykonywania  zabudowy w celu weryfikacji  prawidłowości  i  terminowości
postępu prac. 

b) W  terminie  do  9.12.2019  r.  zostanie  wystawiona  faktura  VAT,  która  zostanie  Zamawiającemu
doręczona wraz z dokumentacją umożliwiającą rejestrację pojazdu.

c) Pojazd będący przedmiotem zamówienia zostanie Zamawiającemu dostarczony do 08.01.2020 r. 
Brak przesunięcia terminu dostawy może spowodować brak ofert ze strony Wykonawców a co za tym 
idzie  konieczność  unieważnienia  postępowania  przez  Zamawiającego  i  nieskorzystanie  ze  środków  
przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę ambulansu do dnia 10 grudnia br. Zamawiający jest 
zobowiązany wykorzystać dotację do końca bieżącego roku.

2. W przypadku  odpowiedzi  pozytywnej  na  powyższe  pytanie,  prosimy  Zamawiającego  o  wykreślenie
ustępu  4  z  §5  wzoru  umowy  lub  wprowadzenie  w  tym  ustępie  zapisu  zgodnego  ze  schematem
przedstawionym w powyższym pytaniu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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