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

Warszawa, 18-03-2021 r.

LPR.ZZP.26.9-5.2021

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
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.
1.

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:
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 16.03.2021 r zwracamy się z prośba o usuniecie poniższego
zapisu:
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.
Wydruk biletu elektronicznego, daje możliwość zweryfikowania cen zarówno przez Zamawiającego, jak
i innych Wykonawców. Bilet lotniczy elektroniczny w dniu wystawienia można bezkosztowo
anulować. Tylko bilet lotniczy daje gwarancje niezmienności ceny. Wymóg załączenia wydruków
biletów pozwala na zachowanie przejrzystości postępowania. W ocenie Wykonawcy dopuszczenie
rezerwacji będzie skutkowało brakiem możliwości zweryfikowania ceny.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dnia 16 marca 2021 r.
W przypadku złożenia wraz z ofertą potwierdzenia rezerwacji biletów z elektronicznego systemu
rezerwacji Wykonawca powinien dysponować dowodami potwierdzającymi, że przedstawiona cena
biletów była aktualna w momencie dokonania rezerwacji.
Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zgodnie z art. 223 Ustawy wezwać Wykonawcę do
złożenia stosownych wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości, co do złożonych wraz z ofertą
dokumentów.
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2.

Zgodnie z art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dokonuje
zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania ofert oraz terminu
otwarcia ofert, w sposób:
Termin składania ofert: 23.03.2021 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 23.03.2021 r. godz. 13:00

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/

Sporządził: Artur Lisowski - WP.I
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