Warszawa, dnia 04.12.2018 r.
Pytania i odpowiedzi
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Organizacja przelotu grupowego
na trasie Warszawa-Montreal-Warszawa pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w
tym artystów Polskiego Baletu Narodowego na występy gościnne w Montrealu, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.28.2018).
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach
Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie.
Pytanie nr 1
Czy przylot do Montrealu w dniu 18.02.2019 r. może nastąpić o godz. 20:05 (zgodnie z warunkami OPZ przylot
musi nastąpić do godz. 20:00)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby niezależnie od grupy przylot do Montrealu nastąpił do godziny 20:00. Wskazany
w SIWZ – w załączniku nr 1 pkt 1 i w tabelach załącznika nr 2B – czas przylotu do Montrealu w dniu 18.02.2019
i 19.02.2019 jest już czasem maksymalnym, który nie może być przekroczony.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści, aby oczekiwanie w punkcie tranzytowym było dłuższe niż 4h, ale łączny czas
oczekiwania w portach tranzytowych w obie strony nie przekroczy 8 godzin?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, aby oczekiwanie w porcie tranzytowym trwało dłużej niż 4 godziny. Wskazany
w SIWZ – w załączniku nr 1 pkt 3 czas oczekiwania w porcie tranzytowym w każdą ze stron podróży przez
każdą z grup jest już czasem maksymalnym, który nie może być przekroczony.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści, aby Grupę II podzielić na III grupy (co najmniej 30 osób w grupie). Trasy
europejskie obsługiwane są przez mniejsze samoloty, linie lotnicze zgodnie ze swoją polityką handlową
ustalają poszczególne ilości miejsc przeznaczone dla grup oraz klientów indywidualnych. Dlatego im większa
grupa, tym trudniej uzyskać potwierdzenie miejsc w linii lotniczej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, aby Grupa II (99 osób) podzielona została na trzy grupy. Wskazany w SIWZ –
w załączniku nr 1 pkt 2 podział Grupy II możliwy jest jedynie na dwie grupy, z których jedna nie może być
mniejsza niż 40 osób. Wykonawca składając ofertę wybiera spośród dwóch wariantów, o których mowa
w SIWZ – w załączniku nr 1 pkt 4 oraz w załącznikach nr 2A i 2B.

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.
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