Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, dnia 10.10.2013 roku

LPR-83-285(1)/13/ANS

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa gazów medycznych tj. tlenu i powietrza syntetycznego w butlach kompozytowych
będących własnością SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”. Nr postępowania:
ZP/1/IX/2013.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej
Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które udziela się następujących
wyjaśnień oraz na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy wprowadza zmiany w SIWZ w następujący
sposób:
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projekt umowy:
Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 2 pkt 4 na:
§2
4. Zapłata za napełnianie oraz dostawę butli tlenowych i powietrznych odbywać się będzie za każde,
sukcesywnie zrealizowane zamówienie cząstkowe, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego
„protokołu przyjęcia butli”, w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej pod względem
księgowym faktury VAT, z tym, że data wystawienia faktury za daną dostawę cząstkową nie może
być wcześniejsza niż dzień realizacji tej dostawy.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmian w treści SIWZ
w Załączniku nr 3 do SIWZ − Istotne postanowienia umowy, w następujący sposób:
§ 2 ust. 4 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
„Zapłata za napełnianie oraz dostawę butli tlenowych i powietrznych odbywać się będzie za
każde, sukcesywnie zrealizowane zamówienie cząstkowe, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez
Zamawiającego „protokołu przyjęcia butli”, w terminie 30 dni od daty wystawienia
prawidłowej pod względem księgowym faktury VAT, z tym, że data wystawienia faktury za
daną dostawę cząstkową nie może być wcześniejsza niż dzień realizacji tej dostawy.
Warunkiem zapłaty w powyższym terminie jest jej doręczenie do Zamawiającego w terminie
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nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia. W przypadku doręczenia faktury po upływie 7 dni
od daty jej wystawienia, 30-dniowy termin zapłaty termin zapłaty będzie liczony od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego.”

Pytanie Nr 2:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 7 pkt 3 na:
§7
Reklamacje jakościowe Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie 7 dni
roboczych od ich otrzymania przez Wykonawcę i w wypadku uznania danej reklamacji za zasadną
Wykonawca dokona wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie kolejnych 2 dni
roboczych. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty transportu pokrywa Wykonawca.
W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty transportu pokrywa Zamawiający.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 3:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 8 pkt 2 na:
§8
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić sobie
nawzajem tytułem odszkodowania kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 4:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 8 pkt 3 na :
§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w
wysokości 0,1% wartości umownej danej dostawy brutto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w
dostawie lub wymianie przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej w
terminie partii towaru.
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 5:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 8 pkt 4 na:
§8
Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 3 wykazując, że zwłoka w
dostawie lub wymianie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.
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Pytanie Nr 6:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 8 pkt 5 na:
§8
Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z
winy tej strony, będzie podstawą do żądania przez drugą stronę, tytułem odszkodowania, kary
umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji
gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych wart. 145 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 7:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 8 pkt 6 na:
§8
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu stanowiących jego własność, butli
tlenowych i powietrznych z powodu ich utraty wówczas Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej odpowiadającej wartości rynkowej utraconych butli.
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmian w treści SIWZ
w Załączniku nr 3 do SIWZ − Istotne postanowienia umowy, w następujący sposób:
§ 8 ust. 6 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu stanowiących jego własność,
butli tlenowych i powietrznych z powodu ich utraty wówczas Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty Zamawiającemu kary umownej odpowiadającej wartości rynkowej utraconych
butli.”

Pytanie Nr 8:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 8 pkt 7 na:
§8
W przypadku braku polisy OC zgodnie z § 9 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia w posiadaniu ubezpieczenia
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmian w treści SIWZ
w Załączniku nr 3 do SIWZ − Istotne postanowienia umowy, w następujący sposób:
§ 8 ust. 7 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
„W przypadku braku polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ochronę
ubezpieczeniową, zgodnie z § 9 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia w posiadaniu ubezpieczenia.”

www.lpr.com.pl, e-mail: centrala@lpr.com.pl

4

Pytanie Nr 9:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 12 na:
§ 12
Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla siedziby powoda.
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 10:
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z projektu umowy paragrafu 8 pkt 8:
§8
W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w umowie,
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 11:
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z projektu umowy paragrafu 10:
§10
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. l umowy, co stanowi sumę ......................... zł.
(słownie: ).
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. l, Wykonawca wniósł w formie
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. l, jeżeli nie
zostanie ono zarachowane na pokrycie roszczeń Wykonawcy wynikających z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
5. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża
Wykonawcę.
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 12:
Dotyczy: par. 9 pkt 3 umowy
Czy Zamawiający przyjmie na potwierdzenie posiadania ubezpieczenia oc inny (niż polisa)
dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową – po zakończeniu obecnie obowiązującej?
Uzasadnienie: Wykonawca należy do grupy kapitałowej, dla której co roku odnawiane jest
ubezpieczenie z dniem 1 stycznia. W ten sposób ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana, gdyż
Wykonawca należy do programu Ubezpieczeń OC [dla spółek z grupy kapitałowej Wykonawcy].
Wykonawca należąc do grupy kapitałowej nie może sobie pozwolić na brak ciągłości w
ubezpieczeniu. Natomiast na 7 dni przed końcem obowiązywania obecnej polisy Wykonawca może
jeszcze nie dysponować nową polisą oc, ale zamiast tego będzie posiadać inny dokument
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potwierdzający ubezpieczenie - zgodnie z ustawą z dnia 22.05 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (art.141).
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmian w treści SIWZ
w Załączniku nr 3 do SIWZ − Istotne postanowienia umowy, w następujący sposób:
§ 9 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności na kwotę 100 000,00 PLN przez cały okres obowiązywania
umowy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię
polisy ubezpieczeniowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także
w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia oryginału nowej umowy ubezpieczenia lub innego dokumentu,
potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową, na 7 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia
oraz dostarczenia Zamawiającemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za
zgodność z oryginałem lub innego dokumentu, potwierdzającego ochronę
ubezpieczeniową. W tym przypadku Wykonawca dostarczy oryginał nowej polisy
niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Pytanie Nr 13:
Jednocześnie prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu.
Odpowiedź nr 13:
Zamawiający przesunął termin składania ofert oraz termin na wniesienie wadium na
dzień 15.10.2013 r. godz. 12:30, pismem z dnia 09.10.2013 r.

Zamawiający informuje, że zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla
przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Robert Gałązkowski
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