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

Warszawa, 15-09-2020 r.
LPR.ZZP.26.42-4.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup paliwa lotniczego
typu JET A-1, połączony z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego na terenie Portu
Lotniczego Warszawa - Okęcie, Portu Lotniczego Gdańsk -Rębiechowo, Portu Lotniczego Bydgoszcz Szwederowo (3 Zadania)” Numer postępowania ZP/3/VIII/2020
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający
udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Ad. § 3 ust 2 wzoru umowy – Z uwagi na różnice w natężeniu ruchu lotniczego w ciągu doby i czasowe
ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk Agenci Obsługi Naziemnej ograniczają godziny pracy operatorów
tankowania. W związku z tym zagwarantowanie dostaw w oficjalnych godzinach lotniska jest niemożliwe bez
zapewnienia dodatkowej obsady, co wiązałoby się z dużym wzrostem kosztów, a tym samym ceny paliwa.
Czy istnieje możliwość, żeby Zamawiający zmienił wymagania na gwarancję tankowania w godzinach 6:00 –
22:00 lub 6:23:00? Ewentualne tankowania poza tymi godzinami wynikające z planowanych lotów mogłyby
być zgłaszane najpóźniej do godziny 22:00 lub odpowiednio 23:00.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość gwarancji tankowania ze strony Wykonawcy w godzinach 06:00-23:00,
w związku z tym faktem Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązuje się do informowania Wykonawcy
z wyprzedzeniem (do godz.23:00) o potrzebie zatankowania statku powietrznego Zamawiającego w godzinach
23:00-06:00.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisów zapewniających równość stron podczas
ochrony danych osobowych? Zamieszczenie ma na celu informowanie o zarządzaniu danymi osobowymi
pozyskanymi w toku realizacji umowy przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść IPU (załącznik nr 3 do SIWZ) i w § 10 (Ochrona Danych osobowych) po ust. 3
dodany zostaje ust. 4 w brzmieniu:
„4. Każda ze Stron zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich starań, aby proces przetwarzania danych
osobowych ujawnionych w związku z realizacją Umowy był prowadzony zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) oraz opracowanymi i wdrożonymi,
na użytek wewnętrzny Stron, dokumentami zawierającymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych
osobowych.”
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Pytanie nr 3:
Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o dodanie
wzmianki o tym fakcie w projekcie umowy. Przesyłanie faktur elektronicznych pozwoli na dochowanie terminu
wysyłki faktury, co byłoby trudne do zrealizowania w przypadku faktur papierowych i wystąpienia ciągu dni
wolnych/świąt, bądź pracy zdalnej będącej wymogiem w organizacji pracy podczas pandemii wirusa.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne i zmienia treść IPU (załącznik nr 3 do SIWZ) w następujący
sposób:
1) w § 5 (Warunki płatności) po ust. 3 dodany zostaje ust. 4 w brzmieniu: „4. Zamawiający dopuszcza
możliwość przesłania faktury drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w § 11 ust. 8 lit. a).”,
a numeracja kolejnych ustępów zostanie analogicznie zmieniona w celu zachowania poprawnej numeracji
i kolejności,
2) § 11 ust. 8 lit. a) otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„a) dla Zamawiającego - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa,
tel. (22) 22 99 961, e-mail: zgpl@lpr.com.pl, sekretariat@lpr.com.pl”.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania są integralną częścią przedmiotowego
postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

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