
 
Warszawa, dnia 18.10.2016 r. 

 
 

Pytania i odpowiedzi 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Kompleksowa 

obsługa w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych międzynarodowych 

i krajowych, na przejazdy służbowe pracowników i artystów gościnnych Teatru Wielkiego 

– Opery Narodowej nr(sprawa nr ZP.260.21.2016). 

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej 

Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ 

dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. 

 
Pytanie 1: 
W związku z treścią uruchomionego postępowania nr ZP.260.21.2016, mając na uwadze treść zał. 

nr 2a do SIWZ ( Dane do oceny Oferty) – pkt. 2 o brzmieniu : „ Czas podróży należy liczyć od godziny 

wylotu do godziny przylotu do miejsca docelowe. Data i godzina wylotu i przylotu do/z Warszawy wg 

czasu lokalnego obowiązującego w Polsce „, uprzejmie prosimy o informację zwrotną jak niżej: 

Czy powyższe sformułowanie należy rozumieć, ze Oferenci mają za zadanie wskazanie 

rzeczywistego czasu podróży pasażera ( godziny , minuty) bez względu na czas lokalny panujący 

w poszczególnych portach lotniczych? 

 
Odpowiedź: 
Wykonawcy mają za zadanie wskazać rzeczywisty czas podróży pasażera bez względu na czas 

lokalny panujący w poszczególnych portach lotniczych, tj. faktyczny czas (w godzinach, minutach) 

jaki pasażer spędza w podróży z miejsca A do miejsca B oraz z powrotem z miejsca B do A. Jeżeli 

lot odbywa się z przesiadką, oferent jest zobowiązany do wliczenia postoju do czasu podróży.   

Należy pamiętać, że przykładowy pasażer powinien zakończyć podróż w Warszawie (lotnisko 

Okęcie) w dniu 19.01.2017 r. najpóźniej o godzinie 23:59 

 

Pytanie 2: 

Czy cena biletu lotniczego podana przez Wykonawcę w załączniku nr 2a powinna zawierać bagaż 

do luku, czy może zawierać tylko bagaż podręczny?  

 

Odpowiedź: 

Cena biletu lotniczego podana przez Wykonawcę w załączniku nr 2a powinna zawierać bagaż do 

luku. 

 
 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.  


