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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie zakupu biletów lotniczych w 
klasie ekonomicznej - Nr postepowania 01/2017 

Mając na względzie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.02.2017r. wpłynęły następujące 
pytania:  

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do treści zał. nr 7 do SIWZ przedmiotowego postępowania uprzejmie prosimy o 
informację zwrotną w/z następujących kwestii:  

Kol. ozn. : „Data Wylotu/Powrotu” 

 Jak rozumiemy, datą wylotu jest data wylotu z Warszawy. 

Odpowiedź na pytanie nr 1  

Zamawiający informuje, że datą Wylotu jest data wylotu z Warszawy. 

Pytanie nr 2 

Czy należy rozumieć , ze data powrotu określa datę wylotu powrotnego danego portu , czy też datę 
przybycia do Warszawy? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający informuje, że data powrotu określa datę wylotu powrotnego z danego portu.  

Pytanie nr 3 

Datą wylotu 

Np. w poz. 1) Cancun: 

Rozumiemy , że wylot delegatów z Warszawy planowany jest na 2017-10-09.Co, wg 
Zamawiającego,  oznacza data: 2017-10-07. Czy jest to data wylotu powrotnego z Cancun , czy 
też data przylotu do Warszawy? W przypadkach , gdy podróże planowane są na terenie Europy 
problem nie istnieje natomiast każdorazowo przy podróżach poza Europę w/w pytanie jest 
zasadne. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający informuje, że wylot zawodników z Warszawy planowany jest na 2017-10-09, a datą 
wylotu powrotnego zawodników z Cancun  jest data 2017-10-17.  
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Pytanie nr 4  

 Kol. ozn. : „Miejsce” 

 W przypadku części opisanych destylacji , brak jest portu lotniczego , bądź tez jest to bardzo małe 
lotnisko , z pobliskim dużym portem lotniczym. 

Dotyczy to przypadków jak niżej: 

  Poz. nr 2   Saint-Maur 

 Brak lotniska. Prosimy o określenie , które lotnisko powinno być brane jako docelowe przy 
opracowywaniu kalkulacji. Być może zasadnym byłby dolot do Paryża. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający informuje, że wylot zawodników odbywać się będzie z Paryża. 

Pytanie nr 5 

Poz. nr 8  Legnano 

 Brak lotniska. Prosimy o określenie , które lotnisko powinno być brane jako docelowe przy 
opracowywaniu kalkulacji  ( najbliżej znajduje się lotnisko w Mediolanie) 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający informuje, że wylot zawodników odbywać się będzie z Mediolanu. 

Pytanie nr 6 

Poz. nr 10  Shouzu. 

 Czy Zamawiający ma na uwadze miejscowość Suzhou w Chinach? 

W miejscowości Suzhou istnieje małe lotnisko z ograniczoną ilością dolatujących rejsów. 

W odległości ok. 1 godziny koleją znajduje się ogromny port lotniczy – Szanghaj.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza przygotowanie oferty do Szanghaju? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający informuje, że wylot zawodników odbywać się będzie z Szanghaju. 

Pytanie nr 7 

Poz. 12  Berno 

 Brak lotniska. Prosimy o określenie , które lotnisko powinno być brane jako docelowe przy 
opracowywaniu kalkulacji  ( najbliżej znajduje się lotnisko w Zurichu ) 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

 Zamawiający informuje, że wylot zawodników odbywać się będzie z Zurichu. 
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Pytanie nr 8 

Wydruki rezerwacyjne. 

W związku z wymogiem prezentowania przez Wykonawców wydruków rezerwacyjnych z systemów 
rezerwacyjnych GDS ( co możliwe jest w przypadku jedynie podróży na bazie rejsów 
przewoźników regularnych IATA) prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający oczekuje propozycji 
przelotowych na bazie właśnie takich rejsów, bez propozycji na tzw. „tanich przewoźników” 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający informuje, że oczekuje propozycji przelotów na bazie rejsów przewoźników 
regularnych IATA wraz z wydrukami rezerwacyjnymi z systemów rezerwacyjnych GDS i będzie to 
stanowiło podstawę do porównania ofert. 
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