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

Warszawa, 27-03-2020 r.

LPR.ZZP.26.9-8.2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-1001, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.
Nr postępowania: ZP/4/I/2020.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza zmiany w treści SIWZ:
I. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:
Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%.
Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%,
zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji
zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2%
wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala
Zamawiający i jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami. Zamawiający musi mieć
zapewnione odpowiednie zabezpieczenie chroniące go przed np. błędami w dokumentacji
projektowej oraz gwarancję wiarygodności finansowej Wykonawcy. Rozwiązanie takie
Zamawiający opiera na swoich dotychczasowych doświadczeniach z wykonawcami
(projektantami) dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 2:
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Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu dotyczącego projektanta branży instalacji
niskoprądowej. W SIWZ określono m.in., że projektant powinien posiadać zaświadczenie
o ukończeniu kursu projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni I-4/NO.
Prosimy o dopuszczenie możliwości wykazania się, na potwierdzenie spełnienia warunku
dysponowania osobami, zaświadczeniem o ukończeniu kursu projektowania systemów
zabezpieczeń technicznych klas SA1-SA4, co jest kursem równoważnym i zapewnia
o posiadaniu takich samych kwalifikacji jak te, wymagane w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się, na potwierdzenie spełnienia warunku
dysponowania osobami, zaświadczeniem o ukończeniu kursu projektowania systemów
zabezpieczeń technicznych klas SA1-SA4, jako kursu równoważnego w stosunku
do kursu określonego w SIWZ.
Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą o określenie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
W przypadku gdy wykonawca wybierze formę gwarancji ubezpieczeniowej (zgodnie z ustawą
ma takie prawo) to niezbędne będzie określenie terminów gwarancji. Niemożliwe jest
wystawienie gwarancji z terminem obowiązywania „do zakończenia wykonania zadania” lub
„do dnia skutecznego zawiadomienie o zamiarze użytkowania” lub „ do dnia podpisania
końcowego protokołu odbioru robót” + 30 dni (w przypadku gwarancji należytego wykonania.
Należy określić termin dokładną datą. Analogicznie w przypadku gwarancji usunięcia wad
i usterek – nie jest możliwym wpisania terminu „15 dni po zakończeniu okresu rękojmi za wady
wykonawcy robót budowlanych”.
W uzupełnieniu do zapytania dotyczącego zabezpieczenia pragniemy nadmienić,
iż w przypadku pozostawienie zapisów w obecnym kształcie wykonawca będzie zmuszony
wnieść zabezpieczenie w formie pieniądza, co będzie wiązało się z zamrożeniem znacznych
środków na wiele lat. Koszt zamrożenia środków i utraty ich części wykonawca będzie
zmuszony wkalkulować w zaoferowaną cenę co przyczyni się do nieuzasadnionego wzrostu
kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinno obejmować cały okres wykonywania
umowy, a Zamawiający nie może arbitralnie określać (dat) terminu jego obowiązywania. Na
podstawie załączonego harmonogramu wykonania umowy Wykonawca sam może ustalić okres
na jaki potrzebna jest gwarancja ubezpieczeniowa lub inna. W razie konieczności jest
zobowiązany do jej przedłużenia. Wykonawca w każdym czasie bez zgody zamawiającego
może zmienić sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Pytanie nr 4:
Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wzywania poprzez EPUAP do pobytów na budowie
w ramach nadzoru autorskiego. W wielu firmach to nie zarząd/właściciel firmy będzie
zajmował się koordynacją zadania. Osoba wyznaczona do pełnienia tej roli najczęściej nie
będzie miała dostępu do EPUAP. Naszym zdaniem skuteczniejszą metodą porozumiewania się
będzie kontakt telefoniczny/e-mailowy.
Odpowiedź:
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Paragraf 9 punkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do SIWZ - istotnych postanowień umowy, wyraźnie
mówi, że powiadomienie może odbyć się w sposób alternatywny (telefonicznie, e-mailowo lub
ePUAP-em).
Pytanie nr 5:
Wykonawca wnosi o zmianę treści SIWZ oraz wzoru umowy w ten sposób, aby Zamawiający
określił maksymalną datę świadczenia usług Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru
autorskiego.
Z aktualnej treści SIWZ nie wynika przez jaki okres będzie realizowana umowa w sprawie
zamówienia publicznego. Właściwe oznaczenie czasu trwania umowy na nadzór autorski
stanowi podstawę do obliczenia ceny oferty. Określenie ceny oparte jest zwykle o wzór
matematyczny, gdzie jako dane obliczeniowe wskazywane są: liczba miesięcy i stawki
wynagrodzenia miesięcznego kalkulowane przez potencjalnego wykonawcę. Sposób
określenia w umowie terminu świadczenia usługi nadzoru autorskiego jako zdarzenia
przyszłego i niepewnego (możliwość nieprzeprowadzenia w ogóle przetargu na wybór
wykonawcy na budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew.
7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo w m.st.
Warszawy albo rezygnacji przez Zamawiającego z ogłoszenia przetargu), ma istotny wpływ na
koszty wykonawców związane z wykonanie zamówienia, a także w tym przypadku możliwość
zakończenia umowy z wykonawcą prac projektowych.
Tymczasem zasady uczciwego postępowania i słuszności kontraktowej wyrażać się powinny
w tym, że z podziału ryzyka związanego z ewentualnym wydłużeniem czasu trwania
kontraktów na roboty budowlane, którymi administruje Zamawiający, powinno wynikać
przedłużenie czasu realizacji kontraktów na usługi nadzoru autorskiego, i że przedłużenia te
powinny być skorelowane ze sobą. Mając to na uwadze, Wykonawca jest przekonany,
że uzależnienie odbioru całego przedmiotu umowy (projekt + nadzór autorski) przez
Zamawiającego od zdarzenia przyszłego i niepewnego jest niedopuszczalne i sprzeczne
z zasadami Prawa zamówień publicznych. W skrajnym przypadku do odbioru wykonanego
przez Wykonawcę przedmiotu umowy może nigdy nie dojść. Tym samym Wykonawca nie ze
swojej winy nie otrzyma pełnego należnego mu wynagrodzenia.
Wobec tego Wykonawca wnosi o zmianę SIWZ w ten sposób, aby Wykonawca miał możliwość
zgłoszenia do odbioru Etapu 1, 2 oraz 3 przedmiotu umowy. Uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego zaś byłoby warunkiem wykonania
przedmiotu umowy. Etap 4 byłby realizowany przez Wykonawcę w ramach zaoferowanego
wynagrodzenia, ale pod warunkiem wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych.
W związku z tym, że wybór wykonawcy robót budowlanych jest zdarzeniem przyszłym
i niepewnym Zamawiający mógłby również określić świadczenie usługi nadzoru autorskiego
w ramach tego postępowania przetargowego jako prawo opcji.
W dalszej kolejności Wykonawca wskazuje, że każdy z wykonawców wobec tak określonego
przez Zamawiającego terminu na wykonanie całego przedmiotu umowy może przyjąć inną datę
zakończenia świadczenia usług nadzoru autorskiego, tym samym Zamawiający nie zapewnia
wykonawcom równych warunków dostępu do zamówienia i sytuacji porównywalności ofert.
Okres zakończenia przedmiotu umowy w szczególności świadczenia usług nadzoru autorskiego
będzie uzależniony od organów administracji publicznej (np. wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę i ewentualnej procedury odwoławczej), Zamawiającego (np. terminu przeprowadzenia
postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, środków finansowych jakie
Zamawiający będzie posiadał na sfinansowanie zamówienia, sprawności przeprowadzenia
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procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych), wykonawcy robót budowlanych (np.
terminowość przeprowadzenia robót budowlanych) oraz sytuacji niezależnych od tych
podmiotów (np. inni oferenci składający odwołania w postępowaniu przetargowym na wybór
wykonawcy robót budowlanych, sytuacji makroekonomicznej w kraju, warunków
atmosferycznych). Tym samym przerzucenie odpowiedzialności za te wszystkie okoliczności
niezależne od Wykonawcy mające ostatecznie wpływ na wykonanie przez Wykonawcę całego
przedmiotu umowy i w konsekwencji uzyskania przez Wykonawcę wynagrodzenia. Należy też
pamiętać, że w tak skonstruowanym SIWZ Zamawiający nie gwarantuje możliwości
porównywalności ofert, bowiem przyjęte przez wykonawców koszty związane chociażby
z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w okresie trwania nadzoru autorskiego będą
różne. Mając to na uwadze w ocenie Wykonawcy określone przez Zamawiającego terminy
wykonania przedmiotu umowy w zakresie okresu świadczenia nadzoru autorskiego jest
skrajnie nieproporcjonalne i nieuprawnione.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie części zamówienia dotyczącej świadczenia usługi
nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji. Wykonawca powinien wycenić ofertę
uwzględniając zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz terminów
realizacji zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować
cały okres wykonywania umowy, a Zamawiający nie może arbitralnie określać (dat) terminu
jego obowiązywania. Na podstawie załączonego harmonogramu wykonania umowy
Wykonawca sam może ustalić okres na jaki potrzebna jest gwarancja ubezpieczeniowa lub
inna. W razie konieczności jest zobowiązany do jej przedłużenia. Wykonawca w każdym czasie
bez zgody zamawiającego może zmienić sposób zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
II. Zamawiający dokonuje zmian w treści SIWZ:
1.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści § 12 ust. 5 i 6 załącznika nr 3 do SIWZ –
Istotne postanowienia umowy:

Było:
5.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1.
Jest:
5.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
W przypadku odebrania do dnia odstąpienia przez Zamawiającego któregokolwiek
z etapów opisanych w § 1 ust. 3., Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie
od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy kwotę w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3. za dany etap, który nie został do dnia
odstąpienia od Umowy odebrany przez Zamawiającego.
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6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.
1. W przypadku odebrania do dnia odstąpienia przez Zamawiającego któregokolwiek
z etapów opisanych w § 1 ust. 3., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie
od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego kwotę w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3. za dany etap, który nie został do dnia
odstąpienia od Umowy odebrany przez Zamawiającego.
2.

Zamawiający dodaje w § 3 załącznika nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy
- ustępu 18 o treści:

18. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia i skoordynowania z projektem
wykonawczym (lub jego odpowiednikiem określonym w nowelizacji ustawy Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy) wszelkich zmian jakie zostały
wprowadzone do projektu budowlanego (lub jego odpowiedników określonych
w nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy)
w trakcie przeprowadzonego przez właściwe organy administracji postępowania
wydawania pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych.
Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są integralną częścią
SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. uczelni
Dyrektor
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/
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