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Warszawa, 05-05-2020 r.

LPR.ZZP.26.15-17.2020
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
Wykonawca nie może przyjąć § 2 ust.8 o takiej treści, odbiega ona od przyjętego modelu. Proszę
o zmianę tego zapisu. Nasza propozycja:
Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o proponowanych zmianach nie później niż na 30 dni przed proponowaną datą
wejścia zmian w życie. W tym celu Wykonawca przesyła Zamawiającemu informację w formie
pisemnej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. Obecny zapis w par. 2 ust. 8 nie zabiera
Wykonawcy możliwości wprowadzania zmiany do Regulaminu Wykonawcy.
Pytanie 2
Wykonawca nie wyraża zgody na zapis w umowie § 2 ust. 9. Proszę o wykreślenie § 2 ust. 9,
ponieważ został wykreślony § 6 ust. 3, który jest z nim powiązany.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadzenia proponowanej zmianę w treści zaproszenia.
§ 2 ust. 9 Załączników nr 3A i 3B do Zaproszenia, otrzymuje brzmienie:
„Przesyłki kurierskie odebrane z opóźnieniem ze wskazanego miejsca odbioru lub dostarczone
z opóźnieniem do wskazanego miejsca doręczenia, z winy leżącej po stronie Wykonawcy, zostaną
rozliczone na warunkach określonych w § 6.”
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Wykonawca nie może przyjąć § 4 ust.8 o takiej treści. Zasady odpowiedzialności określa Regulamin
Wykonawcy. Proszę o zmianę tego zapisu. Nasza propozycja:
Zasady dotyczące składania reklamacji oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy określone są w Regulaminie
Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 4
Wykonawca nie wyraża zgody na zapis w umowie § 4 ust. 10. Proszę o wykreślenie § 4 ust. 10.
Pojęcie „nienaruszony”jest niedookreślone.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 5
Wykonawca nie wyraża zgody na zapis w umowie § 4 ust. 13. Proszę o wykreślenie § 4 ust. 13. To
postanowienie może zobowiązywać Zleceniodawcę do wyczerpania drogi reklamacyjnej przed
wszczęciem postępowania sądowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania i zmiany treści Zaproszenia
są integralną częścią przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
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