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

Warszawa, 04-05-2020 r.

LPR.ZZP.26.15-16.2020
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.
I.

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców:
Pytanie 1
Dotyczy załącznika nr 3A do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 1:
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 3A 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 2
Dotyczy załącznika nr 3A do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy – Zadanie nr 1:
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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.
§ 8 ust. 4 Załącznika nr 3A 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 3
Proszę o zgodę na uzupełnienie na własnych formularzach (dotyczy Zalacznik_1A).
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 4

Proszę o wykasowanie z Zaproszenie_ZP_5_III_2020_www „XII. Wykonawca akceptuje
wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.”
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 5

Proszę o wykasowanie zadania nr 1 z Zaproszenie_ZP_5_III_2020_www.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Zgodnie z pkt I.3. Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych. Liczba części – 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części,
z tym że tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
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Pytanie 6

W odniesieniu do Zalaczniki_ZP_5_III_2020:
- proszę o zgodę na rozdzielenie dokumentu na usługi krajowe i międzynarodowe.
Odpowiedź:

Zgodnie z pkt I.3. Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych. Liczba części – 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części,
z tym że tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
Pytanie 7

W odniesieniu do Zalaczniki_ZP_5_III_2020:
- proszę o wykasowanie ceny całkowitej brutto, z uwagi na brak możliwości podania
konkretnej kwoty zamówienia z uwagi np. na zmienną opłatę paliwową i drogową w skali
miesiąca.
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie opłaty dodatkowe nie muszą być uwzględnione cenie
całkowitej brutto, jaką należy podać w formularzu cenowym za daną przesyłkę. Wyjaśnia
to treść par. 3 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy.
Pytanie 8

W odniesieniu do Zalaczniki_ZP_5_III_2020:
proszę o wykasowanie pkt. 1 – proponujemy ustalenie stałych zbiorów
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 9

W odniesieniu do Zalaczniki_ZP_5_III_2020:
proszę o zmodyfikowanie pkt. 2 do części tylko krajowej
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 10

W odniesieniu do Zalaczniki_ZP_5_III_2020:
proszę o zmodyfikowanie pkt. 3 na „oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
„Zaproszenia do składania ofert”
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 11

W odniesieniu do Zalaczniki_ZP_5_III_2020:
proszę o wykasowanie pkt. II i III i IV
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
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Pytanie 12

W odniesieniu do Zalaczniki_ZP_5_III_2020:
proszę o wykasowanie ZAŁĄCZNIKA NR 4A z uwagi na dane poufne.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
II. Zamawiający wprowadza zmianę w treści Zaproszenia do składania ofert:
W pkt. V.4. Zaproszenia było:
Oferta powinna zawierać:
4.

Wykaz (potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w pkt II.1.4) Zaproszenia)
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4A i 4B do SIWZ).

Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej.
JEST:
Oferta powinna zawierać:
4.

Wykaz (potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w pkt II.1.4) Zaproszenia)
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, dokumentów (dowodów) potwierdzających że
wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4A
i 4B do SIWZ).

Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej.
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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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