DZP/38/382-12/14

Jastrzębie - Zdrój, 27.03.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów karetką z zespołem lekarskim
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
(DZP/38/382-12/14)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1
Z DNIA 27.03.2014 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ
następujące zmiany:
Pytanie 1 (dotyczy Wzoru umowy i Opisu przedmiotu zamówienia)
W ust 24 Zamawiający określa, że usługa transportowa liczona jest od momentu wyjazdu z siedziby
Zamawiającego do czasu jego powrotu do siedziby Zamawiającego.
Wnioskujemy o zmianę tego zapisu na: usługa transportowa liczona jest od momentu przyjazdu do
siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu do siedziby Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
- we wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), w § 2 ust. 18 zmienia zapis z:
„18. Usługa transportowa wykonywana jest na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim i liczona jest
od momentu wyjazdu z siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu do siedziby
Zamawiającego.”
na:
„18. Usługa transportowa wykonywana jest na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim i liczona jest
od momentu przyjazdu do siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu do siedziby
Zamawiającego.”
- w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 13 do SIWZ), w pkt 24 zmienia zapis z:
„24. Usługa transportowa wykonywana jest na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim i liczona jest
od momentu wyjazdu z siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu do siedziby
Zamawiającego.”
na:

„24. Usługa transportowa wykonywana jest na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim i liczona jest
od momentu przyjazdu do siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu do siedziby
Zamawiającego.”
Pytanie 2 (dotyczy Wzoru umowy)
w § 3 ust 1 Zamawiający proponuje Wykonawcy termin wystawiania faktury za poprzedni miesiąc
do 7 dnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury mogą być wystawiane do 15 dnia
następnego miesiąca , za poprzedni miesiąc. Wnioskujemy o zmianę tego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
- we wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), w § 3 ust. 1 zmienia zapis z:
„1. Za wykonane usługi transportowe Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż siódmego
dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano usługi.”
na:
„1. Za wykonane usługi transportowe Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 15 dnia od
zakończenia miesiąca, w którym dokonano usługi.”
Pytanie 3 (dotyczy Wzoru umowy)
w § 6 ust 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość nałożenia kar umownych na Wykonawcę w
przypadku
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
umowy.
Wnioskujemy
o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez pojęcie „nienależyte wykonanie umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający przez pojęcie „nienależyte wykonanie umowy” rozumie np. opóźnienie w wykonaniu
usługi.
Pytanie 4 (dotyczy Wzoru umowy)
Wnioskujemy o zamieszczenie zapisu w umowie tożsamego z zapisem w opisie przedmiotu
zamówienia dotyczącego czasu przyjazdu do Zamawiającego wynoszącego 50 minut tylko
w przypadkach nagłych.
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
- we wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), w § 2 ust. 15 zmienia zapis z:
„15. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się do realizacji usługi w czasie
nieprzekraczającym 50 minut.”
na:
„15. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się do realizacji usługi w czasie
nieprzekraczającym 50 minut (dotyczy przypadków nagłych).”
Dodatkowo, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść
SIWZ w następujący sposób:
- w pkt 19.10. SIWZ zmienia zapis z:
„19.10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej
w następujący sposób:
„Oferta na: Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów karetką z zespołem lekarskim
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”
NIE OTWIERAĆ przed 28.03.2014 r. godz. 930, znak sprawy: DZP/38/382-12/14”

na:
„19.10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na: Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów karetką z zespołem lekarskim
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”
NIE OTWIERAĆ przed 01.04.2014 r. godz. 930, znak sprawy: DZP/38/382-12/14”
- w pkt 20.1. SIWZ zmienia zapis z:
„20.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSzS Nr 2, w pokoju A1
(na I piętrze), do dnia 28.03.2014 r. do godz. 900 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz.
od 725 do 1430).”
na:
„20.1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSzS Nr 2, w pokoju A1
(na I piętrze), do dnia 01.04.2014 r. do godz. 900 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz.
od 725 do 1430).”
- w pkt 20.3. SIWZ zmienia zapis z:
„20.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2014 r. o godz. 930, w siedzibie Zamawiającego,
w Sali konferencyjnej, w pokoju A21 (na I piętrze).”
na:
„20.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2014 r. o godz. 930, w siedzibie Zamawiającego,
w Sali konferencyjnej, w pokoju A21 (na I piętrze).”
- we wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), w § 4 ust. 6 zmienia zapis z:
„6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności polisy na cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem
terminu obowiązania poprzedniej polisy.”
na:
„6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności polisy na cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem
terminu obowiązania poprzedniej polisy (dotyczy polisy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia).”
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP,
zmienia treść ogłoszenia.
Ponadto, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ wraz z załącznikami (Wzór
umowy i Opis przedmiotu zamówienia) po zmianach z dnia 27.03.2014 r.

Nowy termin składania ofert: 01.04.2014 r. godz. 09:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 01.04.2014 r. godz. 09:30.
Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Z poważaniem
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