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

Warszawa, 23-03-2020 r.

LPR.ZZP.26.10-1.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANA TREŚCI SIWZ
Answers to contractors’s questions and amendments to the contents of ToR
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Dostawa fabrycznie nowego komponentu: STRETCHER PLATFORM ASSY PN:
002104-501 (1 szt.)”. Nr postępowania: ZP/1/III/2020.
Re.: the public contract award procedure conducted as an open tendering procedure for
“Supply of a brand new component: STRETCHER PLATFORM ASSY PN: 002104-501
(1 pc.)” (contract award procedure number ZP/1/III/2020)
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 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 Wykonawców, na które
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza zmiany w treści SIWZ:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, as the Contracting Authority acting pursuant to Article 38 par.
2 and 4 of the Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law (Journal of Laws of 2019 item
1843 as amended), hereinafter referred to as the Act, hereby wishes to notify you that the
Economic Operators have submitted their questions to which the Contacting Authority provides
the following clarification and introduces the below-mentioned amendments to the wording of
ToR:
Pytanie nr 1 / Question no. 1
W związku z aktualną nadzwyczajną sytuacją w Europie i na świecie, prosimy o przesunięcie
terminu składania ofert w postepowaniu nr ZP/1/III/2020 do dnia np. 31.03.2020.
In connection with the current emergency situation in Europe and across the world, we request
a postponement of the tender submission deadline in the procedure no. ZP/1/III/2020 until
e.g. 31/03/2020.
Odpowiedź / Answer:
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 31.03.2020 r. na godz. 12:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 r. o godz. 13:00.
The Cotracting Authority hereby postpones the deadline for tender submission till 12:30 P.M.
on 31.03.2020. The tenders shall be opened at 1:00 P.M. on 31.03.2020.
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Pytanie nr 2 / Question no. 2
Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 60 dni od daty otrzymania
zamówienia od Zamawiającego.
We request an extension of the order completion time-limit to 60 days from the day of receiving
an order from the Contracting Authority.
Odpowiedź / Answer:
Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy (załącznik nr 2
do SIWZ):
The Contracting Authority hereby amends the contents of § 3 par. 1 of Contract Essential
Provisions (Appendix no. 2 to ToR):
BYŁO: / WAS:
1. Dostawa części będzie zrealizowana w terminie do 30 dni licząc od daty wysłania przez
Zamawiającego do Wykonawcy, pisemnego zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Zamówienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłane do Wykonawcy
w terminie do 2 dni od dnia zawarcia Umowy.
1. The part shall be supplied within 30 days from the day of the Contracting Authority’s
sending the written order referred to in § 4 par. 1 to the Contractor. The order referred to
in the previous sentence shall be sent to the Contractor within 2 days from the Contract
conclusion date.
JEST: / IS:
1. Dostawa części będzie zrealizowana w terminie do 60 dni licząc od daty wysłania przez
Zamawiającego do Wykonawcy, pisemnego zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Zamówienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłane do Wykonawcy
w terminie do 2 dni od dnia zawarcia Umowy.
1. The part shall be supplied within 60 days from the day of the Contracting Authority’s
sending the written order referred to in § 4 par. 1 to the Contractor. The order referred to
in the previous sentence shall be sent to the Contractor within 2 days from the Contract
conclusion date.
Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są integralną częścią
SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
The Contracting Authority hereby notifies you that the clarifications and amendments to
the contents of ToR constitute an integral part of ToR for this contract award procedure
and are binding upon all Economic Operators.

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski prof. uczelni
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/
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