Jastrzębie-Zdrój, dnia 09.12. 2015 r.

BZP/38/382-39/15
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Świadczenie usługi transportu sanitarnego ” (BZP/38/382-39/15)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2 ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 2 z dn. 09.12.2015 r.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIW Z następujące zmiany:
Pytanie 1 – dot. SIWZ – pakiet 6:
Czy wartość usług, których konieczne jest wykazanie (kolejno 700 tysięcy złotych dla jednej usługi bądź 350
tysięcy dla dwóch i więcej w przypadku pakietu 6) dotyczy okresu 1 roku czy trzech lat, które podane są
jako termin brany pod uwagę?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis dotyczący zrealizowania przez Wykonawcę jednej usługi na wartość 700 000 zł
lub wykonania co najmniej dwóch usług na wartość 350 000 zł każda odnosi się do okresu 3 lat. (Dla pozostałych
pakietów analogicznie).
Pytanie nr 2 – dot. Załącznika nr 1f – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pakiet 6):
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu oczekiwania w przypadkach nagłych do 60 min?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść Załącznika nr 1f, tj. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia w rozdziale I pkt 6 z zapisu:
Wykonawca, w przypadkach nagłych, zapewnia usługę w ciągu 50 min od czasu zgłoszenia,
na zapis:
Wykonawca, w przypadkach nagłych, zapewnia usługę w ciągu 60 min od czasu zgłoszenia.
Pytanie nr 3 - dot. Załącznika nr 1f – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pakiet 6):
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę naliczania usługi na liczoną od miejsca stacjonowania specjalistycznego
zespołu transportowego do miejsca stacjonowania specjalistycznego zespołu transportowego lub na liczony od
miejsca stacjonowania specjalistycznego zespołu transportowego do siedziby Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4 – dot. Załącznika nr 11 - Wzór umowy:
Czy Zamawiający może określić dolny próg wykorzystania przedmiotowej usługi?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść Załącznika nr 11 tj. Wzór umowy z zapisu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzależniając swoją decyzję od jednostek chorobowych występujących podczas obowiązywania
umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
na zapis:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzależniając swoją decyzję od jednostek chorobowych występujących podczas obowiązywania

umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. (Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystanie całej ilości/wartości
umowy nie będzie mniejsze niż 30%).

Pytanie nr 5 - dot. Załącznika nr 11 - Wzór umowy:
Czy Zamawiający dopuszcza w § 3 w punkcie 1 skrócenie terminu płatności za usługę Wykonawcy z 60 do 21 dni
od dnia wystawienia faktury?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść Załącznika nr 11 tj. Wzór umowy z zapisu:

Należność za dostarczany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą
na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego po
uprzednim dostarczeniu towaru (zgodnie z art 8 ust 2 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403). Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia
rachunku bankowego Za mawiającego.
na zapis:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść Załącznika nr 11 tj. Wzór umowy z zapisu:

Należność za dostarczany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą
na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego po
uprzednim dostarczeniu towaru (zgodnie z art 8 ust 2 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403). Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia
rachunku bankowego Za mawiającego.
Pytanie nr 6 - dot. Załącznika nr 11 - Wzór umowy:
Odnosząc się do § 6 pkt 1 proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez nienależyte wykonanie
umowy oraz okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7 - dot. Załącznika nr 11 - Wzór umowy:
Czy zamawiający dopuszcza w § 6 punkcie 3 wydłużenie, w związku z długim okresem płatności za usługę,
terminu zapłaty za kary z 7 do 30 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Załącznik nr 1 f do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dotyczy pakietu nr 6) – po zmianach z
dnia 09.12.2015 r.
- Załącznik nr 11 do SIWZ – Wzór umowy – po zmianach z dnia 09.12.2015 r.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Miejsce, termin otwarcia i składania ofert nie ulegają zmianie.
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