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

Warszawa, 15-04-2020 r.

LPR.ZZP.26.15-3.2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie usług kurierskich w obrocie
krajowym oraz międzynarodowym na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
– 2 zadania”. Nr postępowania: ZP/5/III/2020.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, informuje, iż wpłynęły pytania
od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi oraz dokonuje
zmian w treści Zaproszenia.
I. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców:
Pytanie 1
Czy jest możliwość wydłużenia terminu złożenia oferty do 30.04.2020?
Odpowiedź:
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 30.04.2020 r. na godz. 12:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. 13:00.
Pytanie 2
Czy odbiór przesyłek międzynarodowych do godz.16:00 lub 17:00 dotyczy wszystkich 23
jednostek wskazanych w OPZ?
Odpowiedź:
Przedmiotowy wymóg dotyczy tylko siedziby Zamawiającego tj. ul. Księżycowa 5, 01-934
Warszawa. Zostało to potwierdzone w treści Istotnych Postanowień Umowy (Zadanie nr 1,
Zadanie nr 2) par. 2 ust. 4.
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Zaproszenia:
1) w pkt IV.2.b. Zaproszenia BYŁO:
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b. W Kryterium Możliwość odbierania przesyłek z siedziby LPR do wybranej godziny,
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Wykonawca który zaoferuje odbiór
przesyłek:
- do godz. 16.00 – otrzyma 0 pkt*;
- do godz. 17.00 – otrzyma 10 pkt*.
* - Pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego stosownego zlecenia na
odbiór przesyłki z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem.
JEST:
b. W Kryterium Możliwość odbierania przesyłek z siedziby LPR do wybranej godziny,
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Wykonawca który zaoferuje odbiór
przesyłek z siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Księżycowej 5:
- do godz. 16.00 – otrzyma 0 pkt*;
- do godz. 17.00 – otrzyma 10 pkt*.
* - Pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego stosownego zlecenia na
odbiór przesyłki z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem.
2) W pkt I.1) formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zaproszenia, było:
1) Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do odbierania przesyłek z siedziby LPR:
- do godz. 16.00 **;
- do godz. 17.00 **.
* - wybrać właściwe. Brak dokonania wyboru oznacza, że Wykonawca oferuje możliwość
odbioru przesyłek do godziny 16.00.
** - Pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego stosownego
zlecenia na odbiór przesyłki z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem.
2) Zamawiający dodaje pkt II – „Oświadczenia Wykonawcy” który otrzymuje
brzmienie:
1) Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do odbierania przesyłek z siedziby LPR
w Warszawie przy ul. Księżycowej 5:
- do godz. 16.00 **;
- do godz. 17.00 **.
* - wybrać właściwe. Brak dokonania wyboru oznacza, że Wykonawca oferuje możliwość
odbioru przesyłek do godziny 16.00.
** - Pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego stosownego zlecenia na
odbiór przesyłki z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem.
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2) oświadczamy, że posiadamy kompetencje oraz uprawnienia umożliwiającą wykonanie
zamówienia tj.:
- jesteśmy wpisani do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188) w zakresie uprawniającym do wykonania
zamówienia zgodnie z jego przedmiotem
- dysponujemy flotą samolotów do realizacji lotniczych przesyłek międzynarodowych;
- dysponujemy dostępem do agencji celnej umożliwiającej realizację odpraw celnych
realizowanych transportów przesyłek kurierskich;
3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami „Zaproszenia do składania ofert”
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
Pytanie 3
Czy dopuszczają Państwo w obecnej sytuacji możliwość złożenia oferty bez podpisu osób
upoważnionych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie 4
Czy dopuszczają Państwo możliwość złożenia oferty tylko droga elektroniczną?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty oraz innych dokumentów
w niniejszym postępowaniu w postaci dokumentu elektronicznego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty oraz
wraz z niezbędnymi informacjami dla Wykonawców, którzy zdecydują się
elektronicznie, znajdują się poniżej:

składanych
opatrzonego
dokumentów
złożyć ofertę

1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postaci dokumentu elektronicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
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jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszego
pisma.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych pdf, doc, docx, jpg i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zaleca
się sprawdzenie poprawności podpisu poprzez program open-source „proCertum
SmartSign” z aktualnymi certyfikatami.
7. Do oferty należy dołączyć formularze oraz wykaz, o których mowa w Rozdziale V
Zaproszenia, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.). Zezwolenie, o którym mowa
w Rozdziale V zaproszenia należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (patrz. pkt 12).
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania nadanym przez
Zamawiającego lub/i tytułem postępowania.
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w postępowaniu adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1320, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.).
12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
ID postępowania: 83a87126-a45c-4160-bc24-09a71b380729
Numer referencyjny postępowania: ZP/5/III/2020.
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Proszę o potwierdzenie czy dobrze rozumiem ze załącznik
a Załącznik 1Bb- Importu?

1Ba dotyczy Exportu

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Załącznik 1Ba dotyczy przesyłek eksportowanych z Polski,
a Załącznik 1Bb - Importu przesyłek do Polski
Pytanie 6
Czy dobrze rozumiem, że do formularza oferty dla zadania nr 2 należy wpisać ceny brutto
z obu Załączników 1Ba i 1Bb?
Odpowiedź:
Tak. Cenę oferty Zadania nr 2 stanowi suma wszystkich pozycji z załączników 1Ba
i 1Bb.
Pytanie 7
IPU – Istotne Postanowienia Umowy
Par 2 ust. 4 – świadczymy usługi międzynarodowe, wnosimy o zmianę zapisu na „usługi
międzynarodowe i wykreślenie „krajowe”.
Odpowiedź:
Zamawiający poprawia omyłkę w treści Załącznika nr 3B do Zaproszenia.
W § 2 ust. 4 Zamawiający było:
2. Strony ustalają, że przesyłki krajowe przygotowane i zlecone do odbioru w dniu
roboczym do godz. …… z głównej siedziby Zamawiającego tj. ul. Księżycowa 5, 01934 Warszawa, będą odebrane przez Wykonawcę tego samego dnia do godziny …….
JEST:
2. Strony ustalają, że przesyłki międzynarodowe przygotowane i zlecone do odbioru
w dniu roboczym do godz. …… z głównej siedziby Zamawiającego tj. ul. Księżycowa
5, 01-934 Warszawa, będą odebrane przez Wykonawcę tego samego dnia do godziny
…….
Pytanie 8
IPU – Istotne Postanowienia Umowy
Par 3 pkt 12 , 13- wyjaśniamy , ze nr konta klienta nie określa czy przesyłka jest lotnicza
czy ekonomiczna (drogowa). Na tym samym nr konta mogą być nadawane oba rodzaje
przesyłek . Nadawca przesyłki na etapie zamawiania kuriera określa rodzaj usługi (lotnicza
czy ekonomiczna). Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę/wykreślenie tych zapisów?
Odpowiedź:
1) Zamawiający wprowadza zmianę w treści § 3 ust. 12 Załączników nr 3A i 3B
do Zaproszenia.
BYŁO:
12. Wykonawca zobowiązany jest do aktywowania na potrzeby Zamawiającego
oddzielnych numerów klienta, które będą identyfikowały określony dział w strukturze
organizacyjnej Zamawiającego, a także aktywowanie numerów umożliwiających
automatyczne zdefiniowanie przesyłki na ekonomiczną lub lotniczą.
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JEST:
12. Wykonawca zobowiązany jest do aktywowania na potrzeby Zamawiającego
oddzielnych numerów klienta, które będą identyfikowały określony dział w strukturze
organizacyjnej Zamawiającego.
2) Zamawiający wykreśla ust. 13 w § 3 Załącznik nr 3B do Zaproszenia.
Pytanie 9
IPU – Istotne Postanowienia Umowy
Par 3 ust 13 – nie mamy możliwości wprowadzenia identyfikatora/hasła podawanego na
infolinii. Wnosimy o wykreślenie tego punktu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla ust. 13 w § 3 Załącznik nr 3B do Zaproszenia.
Pytanie 10
IPU – Istotne Postanowienia Umowy
Par 6 ust 2 zdanie drugie – wnosimy o wykreślenie tego zapisu-„Brak odpowiedzi przez
Wykonawcę w powyższym terminie uważa się za uznanie reklamacji.”- złożenie reklamacji
nie jest jednoznaczne z jej uznaniem , natomiast dokładamy wszelkich starań aby wyjaśnić
każdorazowo przyczynę reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę w treści § 6 ust. 2 Załączników nr 3A i 3B
do Zaproszenia.
BYŁO:
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie
do 30 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego. Brak odpowiedzi przez
Wykonawcę w powyższym terminie uważa się za uznanie reklamacji.
JEST:
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie
do 30 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego.
Pytanie 11
Jeżeli chodzi o możliwość złożenia podpisanej oferty to w obecnej sytuacji - COVID-19,
jest to niezwykle trudne (a nawet może być niemożliwe) z uwagi na to ze większość
pracowników biurowych została oddelegowana do pracy zdalnej. Pracujemy z domów i tym
samym nie ma możliwości dostarczenia do podpisu dokumentów i ich zeskanowania
po podpisaniu.
Doręczenie osobiste też może być utrudnione ze względu na ograniczenia w poruszaniu się.
Sytuacja jest wyjątkowa . Oczywiście zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej
oferty do uzupełnienia zaległych podpisów i spełnienia warunków formalnych jak tylko
sytuacja wróci do normy.
Odpowiedź:
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Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zasadach określonych w odpowiedzi na pytanie
nr 4.
II. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej załącznik nr 1
do Zaproszenia (formularz ofertowy), uwzględniający zmiany wprowadzone
niniejszym pismem.
III. W związku z powyższymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 30.04.2020 r. na godz. 12:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. 13:00.
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania i zmiany treści
Zaproszenia są integralną częścią przedmiotowego postępowania i są wiążące
dla wszystkich Wykonawców.

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