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

Warszawa, 06-10-2020 r.
LPR.ZZP.26.75-2.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa infrastruktury
POK-ZOK”. Nr postępowania: ZP/9/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, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający
udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1
SIWZ § 8, § 18 ust. 2 pkt. 2) oraz Umowa § Termin realizacji zamówienia podstawowego i opcjonalnego:
W związku z tym, iż Zamawiający wymaga w warunkach „kryterium oceny ofert” deklaracji dostawy
przedmiotu zamówienia w szczególności Urządzeń i instalacji w przedziale pomiędzy 10 a 30 od daty zawarcia
umowy lub złożenia zamówienia opcjonalnego a według najlepszej wiedzy Wykonawcy jak i producentów,
urządzenia wyspecyfikowane w OPZ są urządzeniami dedykowanymi i produkowanymi przez producentów
pod konkretne zamówienie co powoduje iż terminy wskazane w kryterium ocen ( w szczególności termin 10
i 20 dni) nie są możliwe do zadekowania przez żadnego wykonawcę, który nie posiada Urządzeń na moment
składania ofert a także dokonanie przez Wykonawcę w tym czasie instalacji, uruchomienia i aktualizacji
dokumentacji staje się niemożliwe. Dlatego też, wykonawca prosi o uwzględnienie powyższej informacji oraz
zmodyfikowanie wskazanych punktów o terminy możliwe do dotrzymania przez potencjalnych wykonawców
poprzez dostosowanie kryteriów od 30 – do 50 dni lub wyznaczenia dwóch terminów w zakresie dostawy
Urządzeń np. do 30 dni od zawarcia Umowy a instalacji i uruchomienia do 15 dni od daty dostawy Urządzeń?
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia podstawowego
i opcjonalnego do 22 grudnia 2020 r. W związku z czym zmienia:
1. § 8 SIWZ poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: „Termin realizacji zamówienia:
 zamówienie podstawowe: do 22 grudnia 2020 r. od daty zawarcia umowy,
 zamówienie opcjonalne: do 22 grudnia 2020 r. od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego”;
2. § 18 ust. 2 pkt 2) SIWZ poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści:
„W kryterium nr 2 – Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyzna
punkty za deklarację skrócenia terminu realizacji zamówienia podstawowego i zamówienia
opcjonalnego wg następujących zasad:
 zadeklarowany termin realizacji do 22 grudnia 2020 r. od daty zawarcia umowy dla zamówienia
podstawowego lub daty złożenia zamówienia dla zamówienia opcjonalnego – 0 punktów;
 zadeklarowany termin realizacji do 15 grudnia 2020 r. od daty zawarcia umowy dla zamówienia
podstawowego lub daty złożenia zamówienia dla zamówienia opcjonalnego – 10 punktów;
 zadeklarowany termin realizacji do 8 grudnia 2020 r. od daty zawarcia umowy dla zamówienia
podstawowego lub daty złożenia zamówienia dla zamówienia opcjonalnego – 20 punktów.”
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Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym.
W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy skrócenia terminu
wykonania dostawy, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.”
Zmianie ulega ponadto Formularz ofertowy, który ujednolicony Zamawiający udostępnia w załączeniu do
niniejszych odpowiedzi.
Pytanie nr 2
Umowa: Pytanie Ogólne: Ze względu, iż System składa się nie tylko z Urządzeń i Oprogramowania
dostarczonego w ramach tego postępowania prosimy o potwierdzenie, iż w ramach tej umowy Wykonawca
odpowiada wyłącznie za dostarczone Urządzenie i Oprogramowanie będące przedmiotem tej umowy a nie
całości Systemu ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poza dostawą sprzętu i oprogramowania Wykonawcy
odpowiada za wykonanie odpowiedniej dokumentacji oraz dołączenie zakupionych serwerów do
obecnego środowiska klastrowego. W związku z tym Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za
modyfikację jakich dokona w ramach wykonanych prac instalacyjnych.
Pytanie nr 3
Umowa § 1 ust.2 – 4. Prosimy o podanie informacji, w jakim terminie Zamawiający może dokonać zamówienia
z prawa opcji?
Odpowiedź: Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania
umowy. Z uwagi na terminowość realizacji prawa opcji, Zamawiający deklaruje podjęcie decyzji
skorzystania z prawa opcji w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pytanie nr 4
Umowa § 3 ust. 2 Prosimy o podanie informacji jaki jest czas trwania odbioru przez Zamawiającego? Czy czas
ten wlicza się do wykonania zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający dokona odbioru niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych, po
zakończeniu instalacji i konfiguracji zakupionego sprzętu i oprogramowania. Zamawiający
wyjaśnia, że procedura odbioru wlicza się w czas realizacji zamówienia.
Pytanie nr 5
Umowa § 8 ust. 1 Prosimy o podanie informacji czy wysokości gwarancji dobrego wykonania umowy liczony
jest od wartości zamówienia podstawowego czy łącznie od wartości zamówienia podstawowego
i opcjonalnego?
Odpowiedź: Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest liczona od całkowitej
wartości umowy tj. zamówienia podstawowego i opcjonalnego.
Pytanie nr 6
Umowa § 9 ust. 1 pkt. 2) – 4) Ze względu na bardzo wysokie poziomy kar umownych w punktach 2 -4
(p. 5.000 zł za każdą godzinę), Wykonawca wnosi o ich obniżenie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wysokość kar umownych, jednakże zmienia § 9 Umowy
w odpowiedzi na pytanie 8.
Pytanie nr 7
Umowa § 9 ust. 1 pkt. 2) – 4) Prosimy o zmianę słowa opóźnienie na zwłokę lub ewentualnie „opóźnienie
z winy Wykonawcy” ? Obecne postanowienia wskazują, iż Wykonawca odpowiada za niedotrzymanie
terminów również w przypadkach zależnych od Zamawiającego. Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie czy kary za
opóźnienia są skorelowane z art. 471 KC?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany słowa „opóźnienia” na
słowo „zwłoki” w § 9 ust. 1 pkt 2) – 4) Umowy.
Pytanie nr 8
Umowa § 9 Prosimy o wprowadzenie postanowień o następującej treści „Łączna i całkowita odpowiedzialność
odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca
z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości netto
umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści”. Przedmiotowa prośba uzasadniona
jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność
odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność
Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule
takie funkcjonują w umowach Banku Światowego, są rekomendowane przez UZP). Pragniemy zauważyć,
że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej
kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę
do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający dodaje w § 9 Umowy ustępy 5 i 6 o następującej treści:
“5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie ust. 1 pkt 1) -5) nie przekroczy 30%
wartości brutto Umowy, określonej w § 4 ust.1.
6. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych”.
Pytanie nr 9
Umowa § 13 ust. 4 Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający zleca Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych czy jednak postanowienia wskazane w ust. 4 dotyczą jedynie klauzuli informacyjnej?
Odpowiedź: Zamawiający nie zleca przetwarzanie danych osobowych a postanowienia wskazane
w ust. 4 dotyczą jedynie klauzuli informacyjnej.
W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania ofert i wniesienia
wadium na dzień 26.10.2020 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2020 r. o godz. 13:00.
Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi i zmiany do SIWZ są integralną częścią SIWZ dla
przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
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