
 
 

SEKRETARZ 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Poznań, 27 marca 2017 r. 
 

BZP-III.272.3.2017 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rezerwacja, sprzedaż 
i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku” 
 
 

WYJAŚNIENIE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku 
z powyższym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pyt. nr 1 
w związku z przetargiem BZP-III.272.3.2017, Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego (zał. 
nr 1 do SIWZ) zgłaszam następujące pytania: 
 
pytania dotyczą trasy nr 9 - Poznań (Ławica)/Berlin (wszystkie lotniska)/Warszawa (Okęcie) 
- Bogota (Kolumbia) –– Poznań (Ławica)/Berlin (wszystkie lotniska)/Warszawa (Okęcie)  -  
max 16 h - 11.07.2017 / 24.07.2017 
 
- czy mamy przedstawić ofertę ze wszystkich miast wlotowych, czyli 
Berlin/Poznań/Warszawa (3 rezerwacje) czy też przedstawić ofertę z tego miasta, z którego 
jest najtaniej (1 oferta), a pozostałe pominąć - proszę doprecyzować 
 
- jako datę powrotu z Bogoty podano 24.07. - z Bogoty nie da się wrócić w ciągu jednego 
dnia - albo wylot 23.07. z destynacji  i lądowanie w Polsce 24.07. lub wylot  z Bogoty 24.07. 
i lądowanie  w Polsce 25.07. - proszę o doprecyzowanie 

 
Odpowiedź: 
- Zamawiający wymaga, aby w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego została przedstawiona jedna 
oferta (1 rezerwacja) z tego miasta, z którego jest najtaniej, pozostałe miasta należy pominąć. 
- przez „datę wylotu z powrotem” Zamawiający rozumie datę wylotu z danej destynacji, czyli datę wylotu 
z Bogoty (24.07.2017). 
 
Pyt. nr 2 
pytanie dotyczy połączenia bezpośredniego Poznań - Monachium - Poznań 
Nie można spełnić podanego z Państwa strony warunku dotyczącego wylotu w przedziale 
czasowym 8:00-12:00. 
Samolot leci bowiem przed i po podanym przedziale czasowym. 
Proszę o korektę w SIWZ. 



Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje korekty przedziału czasowego, zamiast 8:00-12:00 ma być „rano do godz. 12:00”. 

Pyt. nr 3 
W Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) nieprecyzyjnie nazwane 
zostały kolumny. 
 
- zamiast "cena jednostkowa biletu w PLN" powinno być "taryfa biletu w PLN" 
- zamiast "opłata lotniskowa w PLN" powinno być "opłaty i podatki lotnicze w PLN" (opłata 
lotniskowa to nie wszystko, dochodzą do tego jeszcze podatki lotnicze, opłata paliwowa itd.) 
- powinna być odrębna kolumna na cenę bagażu 
- cena RAZEM powinna obejmować sumę powyższych trzech kolumn (taryfa + opłaty 
i podatki lotnicze + bagaż zgodny z SIWZ) 
 
Bez sprecyzowania powyższego nie jest dla mnie jasne czy w pierwszej kolumnie mam 
wpisać sumę taryfy i bagażu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Formularza ofertowego w zakresie nazewnictwa kolumn 
oraz wprowadza nową kolumnę pod nazwą: „cena 1 szt. bagażu rejestrowanego”. W związku z powyższym 
„cena razem” będzie stanowiła sumę wartości z trzech kolumn: „ taryfa biletu w PLN” + „ opłaty i podatki 
lotnicze w PLN” + „cena 1 szt. bagażu rejestrowanego”.  

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. 

Pyt. nr 4 
w załączniku do tego maila kolumna "DATA WYLOTU Z POWROTEM" wymaga 
doprecyzowania. 
Czy mają Państwo na myśli datę wylotu z danej destynacji czy datę lądowania w Polsce ? 

W przypadku biletów do kalkulacji numer 7 i 9 data wylotu z destynacji nie jest datą 
lądowania w Polsce, gdyż ląduje się dopiero kolejnego dnia. Proszę o doprecyzowanie 

Odpowiedź: 
„Data wylotu z powrotem” oznacza datę wylotu z danej destylacji (nie datę lądowania w Polsce). 
 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  
Termin otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

 

Tomasz Grudziak 
/-/ 

Sekretarz 
Województwa Wielkopolskiego 

 


