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Ożarów Mazowiecki 2019-09-30                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Gminny Samodzielny Publiczny  

Zakład Lecznictwa Otwartego  

w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Konopnickiej 8 

05-850 Ożarów Mazowiecki     

 

 

Do Wykonawców 

       

 

Znak postępowania: GSPZLO.3.2019 

 

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami w prowadzonym postępowaniu na: 

 

„Zakup wraz z dostawą i montażem systemu monitoringu wizyjnego CCTV dla Gminnego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim” 

 

A. wpłynęły zapytania o poniższej treści: 

 
 

1.  Czy szafy Rack są na wyposażeniu placówek (jeśli są to czy jest w nich odpowiednia ilość 

miejsca) w których mają być zamontowane kamery czy trzeba stawiać nowe szafy? 

Odpowiedź. Szafy Rack na wyposażeniu placówek są w stanie zmieścić rejestrator oraz 

przełącznik sieciowy, zamawiający nie oczekuje montażu kamer  do szafy Rack. 

 

2.  Czy kamery zewnętrzne będą usytuowane na ścianach budynków czy również na słupach 

zewnętrznych do których trzeba będzie przewidzieć kanalizację techniczną?  

Odpowiedź. Kamery zewnętrzne montowane będą na ścianach budynków. 

 

3.  Czy w każdym systemie przewidzieć stanowisko do podglądu z kamer czy ma być po prostu 

rejestr bez stanowiska na którym można przejrzeć zapisy?  

Odpowiedź. W każdym obiekcie można tworzyć stanowisko do podglądu z kamer ale 

wystarczający będzie zapis z możliwością przeglądania z  centralnej serwerowni na ul. 

Konopnickiej 9 

 

4.  Czy istnieją w poszczególnych budynkach trasy teletechniczne po których można będzie 

prowadzić instalację czy trzeba założyć nowe trasy np. w listwach instalacyjnych? 

Odpowiedź. W poszczególnych budynkach istnieją trasy teletechniczne do potencjalnego 

wykorzystania, przy czym w lokalizacji  ul. Konopnickiej 8  oraz ul. Lipowa 28a może wystąpić 

konieczność założenia nowych tras np. w listwach instalacyjnych ze względy na zbyt mała 

pojemność starych tras teletechnicznych. 
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5. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ pn. Wzór umowy, § 10 ust. 1 pkt. 1). 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisu §10 ust. 1 

pkt. 1) Wzoru Umowy według poniższej propozycji: 

„1. Strony ustalają, że odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

dostawy przedmiotu umowy będzie dochodzone w postaci kar umownych wg następujących 

zasad: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedotrzymania 

terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b Umowy w 

wysokości 400 zł. (słownie: czterysta złotych) za każdy dzień zwłoki, liczony od 

następnego dnia po terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt b umowy, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku każdorazowego nie 

wywiązania się z warunków gwarancji w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 

złotych) za każdy dzień/godzinę zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 9 ust. 7, 8 lub 

9 umowy, 

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % łącznej wartości całości wynagrodzenia 

ofertowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy 

Biorąc pod uwagę wartość przedmiotowej Umowy przedstawione kary umowne oraz przesłanki 

odstąpienia od Umowy, w naszej ocenie należy uznać za rażąco wygórowane. Tym samym kary 

umowne nie spełnią swojej funkcji, którą jest dyscyplinowanie Wykonawcy a mogą stać się 

źródłem dochodu Zamawiającego, natomiast tak sformułowane przesłanki odstąpienia od 

Umowy będą świadczyły o rażącej nierówności stron Umowy. Ponadto pragniemy zwrócić 

uwagę, iż tak rygorystyczne sformułowanie kar umownych oraz przesłanek odstąpienia od 

Umowy przenosi się na wartość ofert, ponieważ Wykonawca w celu zrównoważenia 

wygórowanych ryzyk i obowiązków wynikających z umowy kalkuluje cenę w ten sposób, aby 

dostosować swoją ofertę do warunków wykonania zamówienia narzuconych przez 

Zamawiającego.  

W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie. 

Odpowiedź. Nie, Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisu. 

 

6. Dotyczy: Ogłoszenie rozdz. IV. 1.2) ppkt. 10. 

„10. Dowód wpłacenia wadium (5.000,00 zł) W przypadku wniesienia wadium przelewem – 

dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

osobę/y podpisujące ofertę, Wykonawca załączy do oferty.” 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że kwota określona w ww. punkcie 

(5.000,00 zł) jest oczywistą omyłką pisarską i Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia 

wadium w kwocie 4.000,00 zł, tak jak jest to wskazane w pozostałych częściach ogłoszenia jak 

również w SIWZ.  

Odpowiedź. Tak, jest to oczywista omyłka pisarska. Wykonawca jest zobowiązany wnieść 

wadium w kwocie 4.000,00 zł. 
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7. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ pn. Wzór umowy, § 3 ust. 1 lit. b). 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości dostawy przedmiotu umowy  

i wykonanie instalacji w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy.  

W związku z tym, że Zamawiający wymagana aby modernizacja obejmowała 3 obiekty 

użyteczności publicznej czas określony przez Zamawiającego na realizację Umowy, w naszej 

ocenie jest zbyt krótki. Dodatkowo obiekty Zamawiającego posiadają zróżnicowane możliwości 

techniczne instalacji i wymagają wykonania tras kablowych w korytach kablowych z 

uwzględnieniem istniejącej infrastruktury Zamawiającego, co znacząco wydłuża czas instalacji. 

Jednocześnie Wykonawca musi wziąć pod uwagę czas niezbędny na elementy techniczne 

podczas instalacji, których nie dało się przewidzieć na etapie wizji lokalnej. 

Odpowiedź. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

B. Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w 

niniejszym postepowaniu:  

 

w Ogłoszeniu o zamówieniu 
 

● zmienia się zapis w pkt IV.1.2) ppkt. 10 Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych ) 2. 

Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca 

na rachunek Zamawiającego w banku: Bank PEKAO S.A. I/O Błonie F/Ożarów: 58 1240 2164 

1111 0000 3565 6320 z adnotacją: ”Wadium GSPZLO.3.2019” 4. Za termin wniesienia wadium 

w formie pieniężnej ( przelewem ) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. 

Postanowienia pkt. 8 SIWZ odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące. 6. Zwrotu 

wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 46 ustawy Pzp. 7. Oferta 

wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, nie uwzględniając 

zasad określonych w SIWZ, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 7b ustawy Pzp. 8. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp) 

Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy 

Pzp; tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. 

Jeżeli wadium jest wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, oprócz 

pieniężnej to wykonawca winien uwzględnić w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotyczące 

zatrzymania wadium. 10. Dowód wpłacenia wadium (5.000,00 zł) W przypadku wniesienia 

wadium przelewem - dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, Wykonawca załączy do oferty. W przypadku 

wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy: - 

oryginał gwarancji lub poręczenia wykonawca załączy do oferty, Dokument gwarancyjny winien 
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jednoznacznie uwzględniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Dokument ten 

będzie załącznikiem Nr 5 do oferty. 

 

który otrzymuje brzmienie: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych ) 2. 

Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca 

na rachunek Zamawiającego w banku: Bank PEKAO S.A. I/O Błonie F/Ożarów: 58 1240 2164 

1111 0000 3565 6320 z adnotacją: ”Wadium GSPZLO.3.2019” 4. Za termin wniesienia wadium 

w formie pieniężnej ( przelewem ) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. 

Postanowienia pkt. 8 SIWZ odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące. 6. Zwrotu 

wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 46 ustawy Pzp. 7. Oferta 

wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, nie uwzględniając 

zasad określonych w SIWZ, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 7b ustawy Pzp. 8. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp) 

Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy 

Pzp; tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. 

Jeżeli wadium jest wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, oprócz 

pieniężnej to wykonawca winien uwzględnić w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotyczące 

zatrzymania wadium. 10. Dowód wpłacenia wadium (4.000,00 zł) W przypadku wniesienia 

wadium przelewem - dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, Wykonawca załączy do oferty. W 

przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 

pkt. 2-5 ustawy: - oryginał gwarancji lub poręczenia wykonawca załączy do oferty, 

Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie uwzględniać przypadki wskazane w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty. 
 

● zmienia się zapis w pkt IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: 

 

„Data: 03/10/2019, Czas lokalny: 11:00” 

 

który otrzymuje brzmienie: 

 

„Data: 04/10/2019, Czas lokalny: 11:00” 
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Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 - ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia 

termin składania ofert z dnia 03.10.2019 r. na dzień 04.10.2019 r. Godziny składania ofert: 11.00 

i otwarcia ofert: 11.30 pozostają bez zmian. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu  

przez okres 30 dni liczony jest od dnia składania ofert tzn. od dnia 04.10.2019 r. 

Wadium  w wysokości 4.000,00 zł, należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert na pełny okres 

związania ofertą. 

 

 

         

                                                                                                    Kierownik  

       Gminnego Samodzielnego Publicznego 

             Zakładu Lecznictwa Otwartego 

        Waldemar Roszkiewicz 

 


