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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie zakupu biletów 
lotniczych w klasie ekonomicznej - Nr postepowania 01/2018 

 

Mając na względzie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.04.2018r. wpłynęły następujące 
pytania:  

Pytanie nr 1 

   Kolumna oznaczona „Data Wylotu/Powrotu” 

Jak rozumiemy , datą wylotu jest wylot z Warszawy w przypadku wszystkich ujętych w załączniku 

podróży. Prosimy o potwierdzenie Czy należy rozumieć , ze data powrotu oznacza datę wylotu 

powrotnego z danego portu ? Prosimy o potwierdzenie. Jak rozumiemy, w przypadku wszystkich 

podróży powrót jest do Warszawy. Prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 1  

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

Pytanie nr 2  

Kolumna oznaczona „Miejsce”. Prosimy o uszczegółowienie jak niżej: 

- Poz. 1   Nowy Sad.    Najbliższy port lotniczy znajduje się w Belgradzie, położonym ok. 94 km 

od Nowego Sadu. Czy należy rozumieć , ze kalkulacja winna dotyczyć podróży do Belgradu ? 

Zamawiający informuje, że kalkulacja winna dotyczyć Belgradu. 

- Poz. 2 . Wuxi.  Najbliższy port lotniczy znajduje się w Szanghaju, położonym ok. 94 km od 

Wuxi. Czy należy rozumieć , ze kalkulacja winna dotyczyć podróży do Szanghaju ? 

Zamawiający informuje, że kalkulacja winna dotyczyć Szanghaju. 

- Poz. 4 Berno. Najbliższy, większy  port lotniczy znajduje się w Zurichu. Niekiedy systemy 

rezerwacyjne wskazują połączenie lotnicze z tranzytem w Zurichu , jednakże w rzeczywistości 

odcinek Zurich-Berno pokonuje się koleją. Czy należy rozumieć , ze kalkulacja winna dotyczyć 

podróży do Zurichu? 

Zamawiający informuje, że kalkulacja winna dotyczyć Zurichu. 

- Poz. 6. Bonn. Najbliższym lotniskiem jest Kolonia ( CGN ). Czy należy rozumieć , ze 

kalkulacja winna dotyczyć podróży do Kolonii? 

Zamawiający informuje, że kalkulacja winna dotyczyć Kolonii. 

- Poz. 7. Orlean. Najbliższy port lotniczy znajduje się w Paryżu, położonym ok. 130 km od 

Orleanu. Czy należy rozumieć , ze kalkulacja winna dotyczyć podróży do Paryża? 

Zamawiający informuje, że kalkulacja winna dotyczyć Paryża. 

 

- Poz. 8. Timosoara. Prosimy o potwierdzenie, że miejsce docelowe znajduje się w Hiszpanii… 

Jeśli tak, to jaki najbliższy port lotniczy winien być brany pod uwagę do przygotowania 

kalkulacji? 
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Zamawiający informuje, że kalkulacja winna dotyczyć miejscowości Timisoara w Rumunii. 

- Poz. 10. Burgos. Najbliższy port lotniczy znajduje się w , położonym ok. 150 km od Bilbao.. 

Czy należy rozumieć , ze kalkulacja winna dotyczyć podróży do Bilbao? 

Zamawiający informuje, że kalkulacja winna dotyczyć Madrytu. 

Pytanie nr 3 

W związku z wymogiem prezentowania przez Wykonawców wydruków rezerwacyjnych z systemów 

rezerwacyjnych GDS (co możliwe jest jedynie w przypadku podroży na bazie rejsów przewoźników 

regularnych IATA) prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający oczekuje propozycji przelotowych na 

bazie właśnie takich rejsów, bez propozycji połączeń tzw. „tanich przewoźników”. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

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. 

 Pytanie nr 4 

Rozumiemy, że kalkulacje winny być dokonane dla osób powyżej 16 roku życia, którym nie 

przysługują żadne zniżki osobiste lub korporacyjne. Prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający informuje, że rezerwacje powinny być dokonane dla osób pełnoletnich, którym 
nie przysługują zniżki osobiste i korporacyjne. 

Pytanie nr 5 

Prosimy o przesłanie wersji edytowalnej ujętych w SIWZ Formularzy w celu stosownego 

przygotowania oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający informuje, że formularze potrzebne do przygotowania oferty zamieszczone są na 

stronie internetowej Polskiego Związku Szermierczego (www.pzszerm.pl) w wersji edytowalnej. 
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