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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Szpital Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze
zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w stałej gotowości wymaganymi ambulansami wraz z
obsługą oddzielnie dla każdej grupy? Czy Wykonawca może zaoferować ambulans wraz z zespołem, który
będzie odpowiadał wymaganiom ambulansów z poszczególnych grup, tj. czy Wykonawca na potrzeby realizacji
zlecenia musi zaoferować 10 ambulansów przy założeniu, ze składa ofertę na wszystkie grupy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca musi zaoferować w każdej grupie pojazdy, które odpowiadają co najmniej wymogom danej grupy.
Z zastrzeżeniem zdania pierwszego Zamawiający nie wyklucza, aby ten sam pojazd został wykazany w więcej
niż jednej grupie.
Pytanie nr 2
Prosimy o wyjaśnienie „terminu przystąpienia do wykonania zleconych usług we wskazanym miejscu ”, które w
SIWZ są określane na 120/60 minut. Czy Zamawiający rozumie przez to również obowiązek Wykonawcy
podstawienia w tym czasie ambulansu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, innych niż Szpital
Specjalistyczny w Mielcu, czy przewidziane są jakieś inne miejsc a w Polsce?
Odpowiedź Zamawiającego:
Obowiązek dotyczy kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
Pytanie 3
Prosimy o wskazanie uzasadnienia dla określenia przez Zamawiającego wagi kryterium oceny ofert w zakresie
ceny, tj. cena - 95 % ?
Zgodnie z art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, w szczególności:
1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;
2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność
dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;
4) aspekty innowacyjne; 5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz
czas dostawy lub okres realizacji.
2a. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować
jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu

zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty
cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.
Według wykonawcy racjonalnym jest przyjęcie za kryterium oceny złożonych ofert oraz ich punktowanie tj.:
przyznanie rangi w przedziale do 40% w zależności od ilości kryteriów np.: ciągłości świadczenia usług,
złożenia oferty na wszystkie grupy, bliskości miejsca wyczekiwania itp. Zastosowanie kryterium terminu
przystąpienia do wykonania zleconych usług (w założonym przedziale czasowym od 24 minut do 120 minut) i z
rangą równą jedynie 5% wydaje się nieracjonalne, biorąc pod uwagę specyfikację świadczonych usług. W
związku z powyższym wnosimy o zmianę kryteriów oceny ofert, zgodnie z wyżej wymienionym stanem
prawnym lub w przypadku nie uwzględnienia naszej prośby o przedstawienie załącznika do protokołu
zawierającego uzasadnienie przyjęcia ceny jako kryterium oceny ofert o wadze przekraczającej 60%.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podstawę ustalenia kryterium oceny ofert stanowią przepisy art. 91 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Dotyczy Grupy I A
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w stałej gotowości 2 ambulansami typu C czy 2
ambulansami typu C wraz z personelem – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 08.09.2006 o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U.2016.1868, ze zm.)?
Odpowiedź Zamawiającego:
W stałej gotowości 2 ambulanse, natomiast wraz z personelem – 1 ambulans.
Poprzez stałą gotowość Zamawiający rozumie możliwość wykonania postanowień umowy i SIWZ w czasie
wskazanym w tejże umowie i w SIWZ.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w ramach transportu sanitarnego specjalistycznego będzie zlecał transport pomiędzy
budynkami Szpitala Specjalistycznego w Mielcu? Jeżeli tak, to w jaki sposób Zamawiający przewiduje
rozliczenie takiego transportu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, rozliczenie nastąpi zgodnie z grupą 1A.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza, że w skład zespołu specjalistycznego będzie wchodził lekarz Zamawiającego,
spełniający wymogi ustawy z dnia 08.09.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U.2016.1868,
ze zm.) i obowiązek taki nie będzie obciążał Wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy przedmiotu zamówienia.
Dotyczy Grupy I B
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w stałej gotowości 2 ambulansami typu B czy 2
ambulansami typu B wraz z personelem – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 08.09.2006 o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U.2016.1868, ze zm.)?
Odpowiedź Zamawiającego:
W stałej gotowości 2 ambulanse, natomiast wraz z personelem - 1 ambulans.
Poprzez stałą gotowość Zamawiający rozumie możliwość wykonania postanowień umowy i SIWZ w czasie
wskazanym w tejże umowie i w SIWZ.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający w ramach transportu sanitarnego podstawowego będzie zlecał transport pomiędzy budynkami
Szpitala Specjalistycznego w Mielcu? Jeżeli tak, to w jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczenie takiego
transportu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści pojazdy – ambulanse drogowe typu C do realizacji zadań w ramach grupy 1B?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuści pojazdy – ambulanse drogowe typu C do realizacji zadań w ramach grupy 1B. W
przypadku podstawienia ambulansu typu C Zamawiający nie przewiduje wyższego wynagrodzenia z tego tytułu.

Dotyczy Grupy II
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w stałej gotowości 2 ambulansami typu A1 lub A2
wraz z personelem?
Odpowiedź Zamawiającego:
W stałej gotowości 2 ambulanse, natomiast wraz z personelem - 1 ambulans.
Poprzez stałą gotowość Zamawiający rozumie możliwość wykonania postanowień umowy i SIWZ w czasie
wskazanym w tejże umowie i w SIWZ.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści pojazdy ambulansy drogowe typu C do realizacji zadań w ramach grupy 2?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuści pojazdy ambulanse drogowe typu C do realizacji zadań w ramach grupy 2. W
przypadku podstawienia ambulansu typu C Zamawiający nie przewiduje wyższego wynagrodzenia z tego tytułu.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wymaga, aby ambulanse do realizacji zadań w ramach grupy 2 posiadały zezwolenia Ministra
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt.12 Ustawy prawo o ruchu drogowym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie dodatkowych kosztów powstałych w związku z koniecznością
zwiększenia obsady zespołu, np. w przypadku potrzeby przeniesienia pacjenta ciężkiego wagowo np. na 4
piętro?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Dotyczy Grupy III
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w stałej gotowości 2 ambulansami typu A1 lub A2
wraz z personelem?
Odpowiedź Zamawiającego:
W stałej gotowości 2 ambulanse, natomiast wraz z personelem - 1 ambulans.
Poprzez stałą gotowość Zamawiający rozumie możliwość wykonania postanowień umowy i SIWZ w czasie
wskazanym w tejże umowie i w SIWZ.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści pojazdy ambulansy drogowe typu C do realizacji zadań w ramach grupy 3?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuści pojazdy ambulanse drogowe typu C do realizacji zadań w ramach grupy 3.
W przypadku podstawienia ambulansu typu C Zamawiający nie przewiduje wyższego wynagrodzenia z tego
tytułu.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający wymaga, aby ambulanse do realizacji zadań w ramach grupy 3 posiadały zezwolenia Ministra
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt.12 Ustawy prawo o ruchu drogowym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 17
Prosimy o dookreślenie maksymalnego czasu oczekiwania na pacjenta na badania diagnostyczne, konsultacje
lekarza specjalisty lub kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym na 30 minut, po upływie którego
Wykonawca jest uprawniony do rozliczenia kosztów powstałych w związku z przekroczeniem tegoż czasu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje
określenia maksymalnego czasu oczekiwania na pacjenta. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, aby

Wykonawca rozliczał dodatkowe koszty powstałe w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu oczekiwania
na pacjenta.
Dotyczy Grupy IV
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w stałej gotowości 1 ambulansem typu A1 lub A2?
Odpowiedź Zamawiającego:
W stałej gotowości 1 ambulans typu A1 lub A2.
Poprzez stałą gotowość Zamawiający rozumie możliwość wykonania postanowień umowy i SIWZ w czasie
wskazanym w tejże umowie i w SIWZ.
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuści pojazdy ambulansy drogowe typu C do realizacji zadań w ramach grupy 4?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuści pojazdy ambulanse drogowe typu C do realizacji zadań w ramach grupy 4.
W przypadku podstawienia ambulansu typu C Zamawiający nie przewiduje wyższego wynagrodzenia z tego
tytułu.
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wymaga, aby ambulanse do realizacji zadań w ramach grupy 4 posiadały zezwolenia Ministra
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt.12 Ustawy prawo o ruchu drogowym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 21
Prosimy o dookreślenie maksymalnego czasu oczekiwania na pacjenta na badania diagnostyczne, konsultacje
lekarza specjalisty lub kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym na 30 minut, po upływie którego
Wykonawca jest uprawniony do rozliczenia kosztów powstałych w związku z przekroczeniem tegoż czasu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje
określenia maksymalnego czasu oczekiwania na pacjenta. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, aby
Wykonawca rozliczał dodatkowe koszty powstałe w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu oczekiwania
na pacjenta.
Dotyczy Grupy V
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w stałej gotowości środkiem transportu, który jest w
stanie zrealizować zlecenie wyjazdu „krew na cito”, „krew na ratunek”? Czy Zamawiający wymaga, aby był to
pojazd uprzywilejowany w ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j.
Dz.U.2017.1260, ze zm.)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga, aby był to pojazd uprzywilejowany.
Dotyczy pkt II ppkt. 2d) oraz § 2 ust.2.5. zd. 2 wzoru umowy
Pytanie nr 23
Prosimy o określenie /wskazanie, co Zamawiający rozumie przez „wykonywanie poleceń pracowników
Zamawiającego, w szczególności lekarzy, pielęgniarek”? Prosimy o przedłożenie katalogu przedmiotowych
poleceń.
Odpowiedź Zamawiającego:
Przez „wykonywanie poleceń pracowników Zamawiającego, w szczególności lekarzy, pielęgniarek”,
Zamawiający rozumie wykonywanie wszelkich poleceń związanych z należytą realizacją zleconej usługi
transportu sanitarnego.
Dotyczy pkt II ppkt. 2e) oraz §3 ust. 3.3 wzoru umowy
Pytanie nr 24
Prosimy o określenie /wskazanie, co Zamawiający rozumie przez „pierwsze wezwanie do przystąpienia do
wykonania zleconych usług”? W SIWZ wskazano, iż termin ten „nie może być dłuższy niż 120 minut od
otrzymania pierwszego wezwania”; czy „pierwsze wezwanie” dotyczy doby (jeśli tak, to liczonej, od której
godziny?), czy pierwszego wezwania po podpisaniu umowy, czy też innej jednostki czasu?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z modyfikacją SIWZ i wzoru umowy.
Dotyczy pkt II ppkt. 2k) oraz §4 ust.4.5 wzoru umowy
Pytanie nr 25
Prosimy o określenie /wskazanie kompetencji i zasad odpowiedzialności pracownika Zamawiającego, który
będzie towarzyszył transportowanemu pacjentowi? Co Zamawiający rozumie przez „uzasadnione przypadki”?
Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie przez tegoż pracownika czynności medycznych? Kto finalnie
ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenie tegoż pracownika oraz za jego działania lub zaniechania?
Odpowiedź Zamawiającego:
1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez pracownika, który będzie towarzyszył pacjentowi w
trakcie transportu, czynności medycznych, zgodnych z jego uprawnieniami. W takiej sytuacji zarówno
pracownik, jak i Zamawiający ponoszą odpowiedzialność za działania tego pracownika, wobec pacjenta
oraz wobec Wykonawcy, na zasadach ogólnych. W zakresie ubezpieczenia pracownika Zamawiającego,
Zamawiający zawarł właściwą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
2. Przez uzasadnione przypadki Zamawiający rozumie przypadki determinowane stanem zdrowia
przewożonego pacjenta. Ustalenie czy zachodzi „uzasadniony przypadek” należy do wyłącznej
kompetencji Zamawiającego.
Dotyczy pkt II ppkt. 2l) oraz §4 ust. 4.6 wzoru umowy
Pytanie nr 26
Prosimy o określenie /wskazanie, na jakich zasadach będzie dokonywana weryfikacja najkrótszej drogi dojazdu
na zlecenie wyjazdu? Czy przez określenie „najkrótszej drogi dojazdu”, Zamawiający rozumie drogę wyrażoną
w kilometrach, czy najkrótszy czas dotarcia do miejsca przeznaczenia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Przez najkrótszą drogę Zamawiający rozumie najkrótszy czas i bezpieczny dla pacjenta. Weryfikacja zostanie
dokonana przez Zamawiającego na podstawie Karty przewozu pacjenta lub Ewidencji Kursów.
Dotyczy wzoru umowy:
Pytanie nr 27 – §3 ust. 3.3, § 14 ust. 14.1.2. wzoru umowy
Prosimy o określenie /wskazanie, jakie są przewidziane procedury zgłoszenia zlecenia wyjazdu, od jakiego
momentu liczony będzie czas wezwania i czas przybycia zespołu do miejsca realizacji usługi? W jaki sposób i
przez kogo będzie potwierdzane podstawienie środka transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego?
Czy Zamawiający przewiduje zmianę §14 ust. 14.1.2. poprzez wydłużenie czasu zwłoki od którego naliczane
będą kary umowne do 60 minut?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgłoszenie zostaje dokonane zgodnie z SIWZ. Czas wezwania będzie liczony od momentu nawiązania (co
najmniej 5 sygnałów) połączenia przez Zamawiającego ze wskazanym numerem Wykonawcy lub udanym
(potwierdzonym odpowiednim wydrukiem) wysłaniem faksu przez Zamawiającego. Czas przybycia na miejsce
jest to czas liczony od momentu wezwania (zakończenia rozmowy telefonicznej albo odbioru faxu) do
faktycznego przybycia we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie Kompleksu Szpitala
Specjalistycznego w Mielcu.
Podstawienie środka transportu zostanie potwierdzone w Karcie przewozu pacjenta lub Ewidencji Kursów.
Pytanie nr 28 – § 14 ust. 14.1.1. i ust.14.5 wzoru umowy
Czy Zamawiający, w związku ze stawianym wymogiem aby podstawić ambulans w miejsce wskazane przez
Zamawiającego, przewiduje urealnienie kar umownych, za niedotrzymanie tego obowiązku przez
Zamawiającego, tj. wykreślenie §14 ust.14.1.1. i ust. 14.5 umowy. Zaproponowane we wzorze umowy zapisy, w
przypadku niezgłoszenia się Wykonawcy w terminie powodują: a. brak płatności dla Wykonawcy, b. karę
umowną obciążającą Wykonawcę, c. obciążenie Wykonawcy kosztem usługi zrealizowanej przez podmiot trzeci
wybrany przez Zamawiającego. Prowadzi to do uzyskania przez Zamawiającego usługi bez wynagrodzenia,
gdyż jej koszt pokryje w całości Wykonawca, co prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego
kosztem Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie widzi możliwości zmiany umowy w celu - jak to wskazuje Pytający - "urealnienia kar
umownych". W przypadku gdy wykonawca nie wykona zleconego transportu w ten sposób, że stawi się w
wyznaczonym terminie i miejscu, Szpital będzie zobowiązany do poniesienia dodatkowego kosztu w postaci
zlecenia podmiotowi trzeciemu. Kara umowna została zastrzeżona z tytułu niewykonania zleconego transportu i
jej nałożenie dopuszcza art. 483 k.c. Brak zapłaty nie stanowi tu dodatkowej "kary" dla wykonawcy, a jest
oczywistym skutkiem nierealizowania zlecenia.
Pytanie nr 29 - § 14 ust. 14 .1.2 wzoru umowy
Co Zamawiający rozumie przez „zwłokę w wykonaniu transportu sanitarnego”? Czy Zamawiający wymaga aby
zlecenie zostało wykonane/zakończone w określonym czasie?

Odpowiedź Zamawiającego:
Przez „zwłokę w wykonaniu transportu sanitarnego” Zamawiający rozumie zawinione przez Wykonawcę
opóźnienie rozpoczęcia realizacji zlecenia transportowego po stawieniu się przez Wykonawcę w ustalonym
miejscu, terminie i czasie do momentu rozpoczęcia przewozu pacjenta.
Dla przykładu:
1) Wykonawca popada w zwłokę, gdy w przypadku stawienia się w ustalonym miejscu, terminie i czasie,
pomimo przedstawienia przez Zamawiającego pacjenta wraz z pełną dokumentacją, Wykonawca – ze
swej winy – nie przejmuje tego pacjenta;
2) Wykonawca popada w zwłokę, gdy w przypadku stawienia się w ustalonym miejscu, terminie i czasie,
po przyjęciu pacjenta wraz z pełną dokumentacją, Wykonawca – ze swej winy – nie rozpoczyna
przewozu.
Pytanie nr 30 - §7 wzoru umowy
Prosimy o uzupełnienie umowy, poprzez dodanie ust. 7.6. i 7.7. w brzmieniu:
„7.6. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o rozpoczęciu kontroli przez NFZ związanej z realizacją
przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań
celem nienaliczenia kar przez NFZ lub maksymalnego zmniejszenia ich wysokości.
7.7. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z §7 ust. 7.6, odpowiedzialność Wykonawcy
ulega wyłączeniu lub odpowiedniemu zmniejszeniu.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w pierwotnej treści wzoru umowy uwzględnił postanowienie wg zaproponowanego § 7.6.
W pozostałym zakresie Zamawiający nie widzi konieczności zmiany umowy.
Pytanie nr 31 - §13 wzoru umowy
Wnosimy o skreślenie §13 ust.13.3. zd.2. wzoru umowy; Wskazujemy, iż spełnienie ewentualnego roszczenia
może nastąpić przez Wykonawcę wyłącznie w razie stwierdzenia takiego obowiązku w drodze prawomocnego
orzeczenia sądowego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie widzi potrzeby wykreślenia wskazanego postanowienia z umowy.
Pytanie nr 32 - §13 wzoru umowy
Wnosimy o zmodyfikowanie §13 ust.13.4 wzoru umowy w kierunku sprecyzowania jakich spraw sądowych
zapis dotyczy, w tym przedmiot, powód.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wskazuje, że postanowienie dotyczy spraw związanych z wykonaniem niniejszej umowy przez
wykonawcę. W tym celu Zamawiający dopuszcza modyfikację § 13.4 w następujący sposób:
„13.4 W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie przeciwko Zamawiającemu na drogę postępowania
sądowego w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje
się wstąpić do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego."
Pytanie nr 33 - §16 wzoru umowy
W związku z redakcją poszczególnych ustępów, z których wynika, iż zgoda Wykonawcy na zmianę konieczna
jest wyłącznie w przypadkach to przewidujących, prosimy o uzupełnienie treści §16 ust. 16.6., poprzez dodanie
tiretu po §16 ust. 16.6.8. w brzmieniu:
„- w każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga dla swej skuteczności zawarcia pisemnego
Aneksu”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany umowy w proponowanym zakresie - § 21.2 wyczerpuje tę kwestię.
Pytanie nr 34
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym na które Minister
właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydał
zezwolenie oraz, które spełniają warunki techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących
normy zharmonizowane poprzedzające normę:
PN-EN 1789+A2:2015-01?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 35
Czy w związku z licznymi wątpliwościami co do treści SIWZ, Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie
terminu składania ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z modyfikacją.

