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

Warszawa, 16-03-2021 r.
LPR.ZZP.26.9-4.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy
biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”.
Nr postępowania: ZP/4/II/2021.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,
w związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza zmianę
treści SWZ:
Pytanie 1:
Do kalkulacji cenowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć wydruk elektronicznego biletu lotniczego
wygenerowanego z elektronicznego systemu rezerwacji.
Czy na etapie oferty, życzą sobie Państwo wystawione bilety z ceną?
Odpowiedź na pytanie:
Załączony do oferty wydruk biletu elektronicznego powinien potwierdzać ceny biletów wskazane
w załączniku do formularza ofertowego (wycena biletów) a więc musi być wystawiony z ceną.
Ze względu na to, że załączony wydruk biletu służy jedynie porównaniu złożonych w postępowaniu ofert,
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty potwierdzenia rezerwacji biletów
z elektronicznego systemu rezerwacji, który również powinien zawierać informacje o cenach biletów.
Pytanie 2:
Termin składania ofert – w ogłoszeniu jest podany 22.03 natomiast w Specyfikacji to 19.03. Jaki jest termin
składania ofert.
Odpowiedź na pytanie:
Termin składania ofert upływa 22.03.2021 r. o godz. 12.30. Zamawiający dokonał sprostowania omyłki
w treści SWZ.
Pytanie 3:
Pytanie do umowy przetwarzania danych: § 5 dodanie ust. 5, w brzmieniu:
Administrator niniejszym udziela podmiotowi przetwarzającemu ogólnej zgody, która stanowi pisemne
polecenie administratora zgodnie z ust. 2, do przekazywania danych poza EOG, o ile jest to niezbędne
do realizacji umowy podstawowej oraz z zachowaniem regulacji zawartych w Rozdziale V RODO.
Uzasadnienie: W ramach realizacji zleceń na usługi turystyczne, biura podróży korzystają m. in. z usług
dostawców z siedzibą poza EOG, w tym m. in. linii lotniczych, hoteli, wypożyczalni samochodów,
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pośredników usług turystycznych. Tym samym, ze względu na charakter świadczonych usług, transfer
danych poza EOG jest istotny z punktu widzenia realizacji umowy podstawowej.
Prosimy o naniesienie stosownych zmian do umowy.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dodaje w treści § 5 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ust. 5
o treści:
5. Administrator niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu ogólnej zgody, która stanowi
pisemne polecenie Administratora zgodnie z ust. 2, do przekazywania danych poza państwa
członkowskie EOG, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy podstawowej oraz z zachowaniem
regulacji zawartych w Rozdziale V Rozporządzenia.
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi oraz zmiany treści SWZ są integralną częścią SWZ
dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

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