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

Warszawa, 22-04-2020 r.

LPR.ZZP.26.15-10.2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym oraz
międzynarodowym na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 2 zadania”. Nr postępowania:
ZP/5/III/2020.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, informuje, iż wpłynęły pytania
od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi oraz dokonuje zmian
w treści Zaproszenia.
Pytanie 1
Dotyczy załącznika nr 3B do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 2:
Par.1 pkt 1 – Wykonawca wnosi o dodanie w paragrafie 1 pkt 1…przesyłek kurierskich
i nie kurierskich w systemie „door to door”…”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Przedmiotem umowy będą wyłącznie
przesyłki kurierskie.
Pytanie 2
Dotyczy załącznika nr 3B do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 2:
Par 1 pkt 2 – Wykonawca wnosi o dodanie zapisu” „Przesyłki kurierskie i nie kurierskie określa
Regulamin Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Przedmiotem umowy będą wyłącznie
przesyłki kurierskie.
Pytanie 3
Dotyczy załącznika nr 3B do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 2:
Par 2 pkt 5 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu „Strony ustalają, że przesyłki kurierskie
w obrocie międzynarodowym będą doręczane adresatom zgodnie z wytycznymi określonymi
w Ofercie Wykonawcy.
Odpowiedź:
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Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.
§ 2 ust. 5 Załącznika nr 3B otrzymuje brzmienie:
„5. Strony ustalają, że przesyłki kurierskie w obrocie międzynarodowym będą doręczane adresatom
zgodnie z wytycznymi określonymi w Ofercie Wykonawcy.”.
Pytanie 4
Dotyczy załącznika nr 3B do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 2:
Par4pkt 13 –Wykonawca wnosi o dodanie w zapisie po sformułowaniu „usługi kurierskiej”: należy
dodać „dotyczącej przesyłki kurierskiej” oraz zapisu „Reklamacje dot. Przesyłek innych niż
kurierskie będą rozpatrywane na zasadach Konwencji CMR lub Konwencji Montrealskiej –zależnie
która będzie miła zastosowanie”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Przedmiotem umowy będą wyłącznie
przesyłki kurierskie.
Pytanie 5
Dotyczy załącznika nr 3B do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 2:
Par 4 pkt 16- „Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego
o wszelkich opóźnieniach lub nieprawidłowościach mających wpływ na zachowanie umownego
terminu dostarczenia przesyłki.”
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie tego punktu bądź zmianę zapisu ,. Wykonawca
nie informuje każdorazowo o zdarzeniach mających wpływ na termin doręczenia przesyłki ,
natomiast wszelkie dane o statusie przesyłki w tym zdarzenia mające wpływ na terminowość
doręczenia są dostępne on line w systemie … (nazwa usunięta przez Zamawiającego), który
obsługuje wszelkie zlecenia Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Pytanie 6
Dotyczy załącznika nr 3B do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 2:
Par 4 pkt 17 „Powiadomienia, o których mowa w ust. 16, będą wysyłane przez Wykonawcę
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dlt@lpr.com.pl – Wykonawca wnosi jak wyżej:
o wykreślenie tego punktu , ponieważ Zamawiający może na bieżąco monitorować status przesyłki
w dedykowanym do obsługi systemie do zamawiania kuriera .Każdy zmieniający się status przesyłki
jest na bieżąco widoczny przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Pytanie 7
Dotyczy załącznika nr 3B do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 2:
Par 6 pkt 3 –„W ramach reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do zmniejszenia należności za
usługę na drodze porozumienia pomiędzy Stronami, w przypadku nie odebrania lub nie dostarczenia
przesyłki w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę…. „ - Wykonawca wnosi o wykreślenie tego
punktu z umowy , wyjaśniając :
Czasy przewozu są orientacyjne. Ostateczny czas przewozu może się różnić ze względu na faktyczny
czas odbioru, zamówioną usługę, utrudnienia w transporcie, charakterystykę oddanej przesyłki i/lub
wymogi związane z odprawą celną.
… (nazwa usunięta przez Zamawiającego) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną różnicę
pomiędzy przewidywanym, a faktycznym czasem przewozu. Zapis ten jest niezgodny
z Regulaminem Wykonawcy Regulamin wykonawcy mówi:
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„Zgodnie z pkt 6.2 Ogólnych Warunków (zał.) … (nazwa usunięta przez Zamawiającego) dołoży
wszelkich starań aby dostarczyć przesyłkę zgodnie z regularnymi planami dostaw … (nazwa
usunięta przez Zamawiającego), które jednak nie są wiążące i nie stanową części umowy. … (nazwa
usunięta przez Zamawiającego) nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne szkody lub straty
wywołane opóźnieniem.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.
Zamawiający usuwa z treści załączników w 3A i 3B do Zaproszenia ust. 3 w § 6.
Pytanie 8
Dotyczy załącznika nr 3B do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 2:
Par 8 pkt. 1,2,3 - Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,5%
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.
§ 8 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 3B do Zaproszenia, otrzymują brzmienie:
1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości 0,5 % niezrealizowanej
wartości umowy określonej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości 0,5 %
niezrealizowanej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę jego obowiązków określonych
w umowie, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. W takim przypadku
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % niezrealizowanej wartości
umowy określonej w § 3 ust. 1.
Pytanie 9
Dotyczy załącznika nr 3B do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 2:
Par 8 pkt 4 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu :
Było:” Przez rażące naruszenie obowiązków, o których mowa w ustępie 3, Zamawiający w
szczególności rozumie co najmniej trzykrotne (3) niezrealizowanie przez Wykonawcę konkretnego
zamówienia i/lub zgłoszenia reklamacyjnego otrzymanego od Zamawiającego w ramach Umowy, z
przyczyn których Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Przez konkretne zamówienie rozumie
się pojedynczy zlecony przez Zamawiającego transport przesyłki z punktu A do punktu B.
Zamawiający jest zobligowany do każdorazowego ponowienia zlecenia, jeżeli nie zostało ono
podjęte w określonym terminie”.
Na zapis :
„Przez rażące naruszenie obowiązków, o których mowa w ustępie 3, rozumie co najmniej trzykrotne
w okresie danego kwartału kalendarzowego (3) niezrealizowanie przez Wykonawcę konkretnego
zamówienia i/lub zgłoszenia reklamacyjnego otrzymanego od Zamawiającego w ramach Umowy, z
przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność . Przez konkretne zamówienie rozumie się
pojedynczy zlecony przez Zamawiającego transport przesyłki z punktu A do punktu B. Zamawiający
jest zobligowany do każdorazowego ponowienia zlecenia, jeżeli nie zostało ono podjęte w
określonym terminie.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.
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§ 8 ust. 4 Załącznika nr 3B do Zaproszenia, otrzymuje brzmienie:
„4. Przez rażące naruszenie obowiązków, o których mowa w ustępie 3, rozumie co najmniej
trzykrotne w okresie danego kwartału kalendarzowego (3) niezrealizowanie przez Wykonawcę
konkretnego zamówienia i/lub zgłoszenia reklamacyjnego otrzymanego od Zamawiającego w
ramach Umowy, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność . Przez konkretne
zamówienie rozumie się pojedynczy zlecony przez Zamawiającego transport przesyłki z punktu A do
punktu B. Zamawiający jest zobligowany do każdorazowego ponowienia zlecenia, jeżeli nie zostało
ono podjęte w określonym terminie.”
Pytanie 10
„Z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.”.
W jakiej formie oczekujecie Państwo dokumentów potwierdzających? To potwierdzenie ma być
przesłane bezpośrednio od naszych klientów? Czy musi być po 3 przykłady do każdego załącznika
4A i 4B czy może być mniej?
Odpowiedź:
Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług Wykonawca tj. podmiot składający ofertę
w niniejszym postępowaniu, składa w formie oryginału lub poświadczonej przez siebie za zgodność
z oryginałem kopii.
Ilość usług potwierdzających doświadczenie Wykonawców została jednoznacznie określona
w treści Zaproszenia. Wykonawca ma wykazać co najmniej trzy usługi dla każdego z zadań, na które
składa ofertę.
Pytanie 11
W związku z obecnie panującą sytuacją COVID-19, niektóre procesy, akceptację, procedury trwają
znacznie dłużej i potrzeba na nie więcej czasu. Zależy mi bardzo, aby oferta którą złożę Państwu
była przygotowana w pełni, zgodnie z wymaganiami.
Czy jest możliwość wydłużenia terminu składania ofert do 15.05.2020?
Odpowiedź:
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 08.05.2020 r. na godz. 12:30. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 08.05.2020 r. o godz. 13:00.
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania i zmiany treści Zaproszenia są
integralną częścią 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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