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

Warszawa, 28-09-2020 r.
LPR.ZZP.26.73-2.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup
wraz z dostawą akcesoriów jednorazowych, zużywalnych i akumulatorów do respiratorów
i ssaków elektrycznych Weinmann dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”, (Nr postępowania
ZP/4/IX/2020).
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 oraz
ust. 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, że wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które
Zamawiający udziela odpowiedzi oraz wprowadza zmiany w treści SIWZ.
I. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:
Pytanie nr 1:
Dotyczy termin realizacji:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu dostawy
w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy.
Pytanie nr 2 :
Dotyczy zapisów umowy § 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę poniższego zapisu dotyczącego wysokości kar
umownych:
4. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji terminów określonych w umowie lub na jej podstawie
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej
w terminie danej dostawy za każdy dzień opóźnienia.
Na zapis:
4. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji terminów określonych w umowie lub na jej podstawie
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej
w terminie danej dostawy za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
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II. Zamawiający wprowadza zmiany w treści załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy):
poz. nr 5 otrzymuje brzmienie:
Było:
Układ przewodów oddechowych o zmniejszonej objętości przestrzeni martwej z liniami
pomiarowymi z pomiarem CO2, jednokrotnego użytku, długość 200cm±20cm (bez czujnika
przepływu BiCheck) - opakowanie zbiorcze 10 kpl.
Jest:
Układ przewodów oddechowych o zmniejszonej objętości przestrzeni martwej z liniami
pomiarowymi bez pomiaru CO2, jednokrotnego użytku, długość 200cm±20cm (bez czujnika
przepływu BiCheck) - opakowanie zbiorcze 10 kpl.
III. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz
cenowy), uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym pismem.
IV. W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ Zamawiający przesuwa
termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium w postępowaniu na dzień
14.10.2020 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2020 r. o godz. 13:00.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SIWZ są
integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców.

Z up. Dyrektora
dr n. med. Tomasz Derkowski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
/dokument podpisany elektronicznie/
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