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

Warszawa, 08-10-2020 r.

LPR.ZZP.26.48-4.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ANSWER TO ECONOMIC OPERATORS’ QUESTION AND AMENDMENT
TO THE CONTENTS OF TERMS OF REFERENCE
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie
inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCERK0104 oraz PCE-RK0103”. Nr postępowania: ZP/6/VIII/2020.
Regarding: procedure conducted as the open tendering procedure entitled “Performance of an HSI
(Hot Section Inspection) of PT6A-66 engines with serial numbers PCE-RK0104 and PCERK0103”. Procedure number: ZP/6/VIII/2020.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a oraz ust. 2
i ust. 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 wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi oraz wprowadza zmiany w treści SIWZ:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (Polish Medical Air Rescue) as the Contracting Authority, acting
pursuant to Article 38 sec. 1 and sec. 2 and sec. 4 of the Act of 29 January 2004, Public Procurement
Law (Dz. U. [Journal of Laws] of 2019, item 1843, as amended), hereinafter referred to as the “Act”,
informs that a question was received from an Economic Operator, to which the Contracting Authority
provides the following answer and introduces amendments to the contents of ToR:
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert dla ww. postępowania przetargowego
o 21 dni. Prośbę swoją motywuję koniecznością uzyskania niezbędnych dokumentów od instytucji
zagranicznych, na których okres oczekiwania, w obecnej sytuacji znacznie się wydłużył.
I would like to request you to postpone the tender submission deadline by 21 days. The reason for my
request is the necessity to obtain the required documents from foreign institutions in the situation
where the waiting time for the documents has become significantly longer in the present
circumstances.
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Odpowiedź:
Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium w postępowaniu
na dzień 22.10.2020 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020 r. o godz. 13:00.
The Contracting Authority postpones the tender submission deadline and the tender guarantee
contribution deadline in the procedure until 22/10/2020, 12.30 pm. Tenders will be opened on
22/10/2020 at 1.00 pm.
Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.Robert Gałązkowski
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/
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