Warszawa, dnia 18.01.2017 r.
DZP-361-34-88/2016

Do wszystkich pobierających SIWZ
h SIWZ/2-9
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 na:
Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych,
autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.
Zestaw V
Dnia 18.01.2017 r. od jednego z wykonawców wpłynęło pismo – e-mail z wnioskiem o wyjaśnienie SIWZ.
Pytanie 1:
Art. 4, paragraf 1, punkt 3) B. a) SIWZ zobowiązuje do wskazania w ofercie z imienia i nazwiska co
najmniej siedem osób, przewidzianych do obsługi UW.
Formularz ofertowy w punkcie 8. nakazuje wypełnienie tabeli z wykazem pracowników, ale zawiera jedynie
pięć wierszy, przeznaczonych na wykaz kasjerów lotniczych. Czy oferent ma prawo dodać kolejne wiersze,
jeśli zamierza wskazać więcej niż pięciu kasjerów oraz czy to jest również miejsce na wpisanie z imienia i
nazwiska pozostałych pracowników (kasjera kolejowego oraz osobę wyznaczoną do załatwiania wiz).
Innego miejsca w Formularzu nie ma.
Pytanie 2:
Prosimy o dodatkowe doprecyzowanie sformułowania w art. 10 par 1 pkt 4 :
Należy podać ceny dla osoby dorosłej, nieuprawnionej do zniżek i rabatów, na podróż ekonomiczną z
możliwością modyfikacji biletu.
Czy odpowiedź Zamawiającego (w zestawie II pytań z 13 .01.2017): Modyfikacja biletu oznacza możliwość
nanoszenia zmian bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat ma być rozumiana jako brak
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dodatkowych opłat ze strony Wykonawcy, czy brak jakichkolwiek opłat, również ze strony linii lotniczej.

Informujemy, że zdecydowana większość taryf prawie zawsze ma warunek opłat przy zmianach w
wystawionych biletach.
Odpowiadając uprzejmie informujemy:
Ad. 1. Formularz oferty ust. 8 Tabela Nr 1 – dotyczy wyłącznie kryterium wyboru oferty – art. 11 § 1 ust. 1
pkt 6 i ust. 2 pkt 6 SIWZ (staż pracy osób, które będą wykonywać czynności przy realizacji niniejszego
zamówienia zatrudnionych na stanowisku kasjera lotniczego w miesiącach).
Nie dotyczy warunku określonego w art. 4 § 1 ust. 2 pkt 3 – B. Spełnienie tego warunku Zamawiający
będzie badał po wezwaniu Wykonawcy – art. 6 SIWZ.
Wykonawca może dodawać kolejne wiersze.
Ad. 2.
Sformułowanie zawarte w art. 10 § 1 ust. 4 SIWZ dotyczące możliwości modyfikacji biletu oznacza
możliwość zmian biletu bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Wykonawcy i linii lotniczej.
W imieniu Zamawiającego
mgr Kazimierz Dukaczewski
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Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

