
  

 
Warszawa, dnia 29.01.2019 r. 

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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, prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.1.2019). 

 
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 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 poz. 6 załącznika dot. wycen biletów widnieje zapis: 
 

6 Trasa VI 

Warszawa (WAW) – Bukareszt (BHU) – 

Warszawa (WAW) 

Data wylotu: 01.03.2019 r.  

Data powrotu:  05.03.2019 r. 

 
W ocenie Wykonawcy ozn. lotniska w Bukareszcie to BHU nie występuje.  

Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający koryguje błędny zapis w poz. 6 załącznika nr 2a do SIWZ pn. „Dane do oceny ofert” i dokonuje 

w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następującej zmiany: 

 

W załączniku nr 2a do SIWZ w poz. 6 w kolumnie pn. „Określenie trasy” zapis: 

6 Trasa VI 

Warszawa (WAW) – Bukareszt (BHU) – 

Warszawa (WAW) 

Data wylotu: 01.03.2019 r.  

Data powrotu:  05.03.2019 r. 

 

zastępuje się zapisem: 

6 Trasa VI 

Warszawa (WAW) – Bukareszt (BUH) – 

Warszawa (WAW) 

Data wylotu: 01.03.2019 r.  

Data powrotu:  05.03.2019 r. 

 

Pytanie 2:  

Pkt. XVI ppkt. 5 SIWZ 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że przy kalkulacji wysokości opłaty transakcyjnej Wykonawca może brać 

pod uwagę wszelkie dodatkowe elementy wpływające na jej wysokość, wynikające z posiadanych już albo 

gwarantowanych środków finansowych, przypisanych do każdej osobnej transakcji, które Wykonawca 

zamierza przeznaczyć na gwarancję prawidłowego wykonania zamówienia. 



  

Przy przygotowywania oferty Wykonawcy zobowiązany jest do kompleksowej analizy ekonomicznej 

planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę nie tylko wpływy bezpośrednio wynikające z wpłacanych 

przez Zamawiającego opłat transakcyjnych, ale również ze wszystkich źródeł powiązanych w sposób 

bezpośredni z wykonywanymi zleceniami. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza interpretację kalkulacji wysokości opłaty transakcyjnej podaną w pytaniu 2. 

     Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

 


