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Warszawa, 2 grudnia 2015 r.

DBA-2/240-58/2015
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy
biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na potrzeby Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie Nr 1 i 2
Dotyczy Załącznika Nr 1 do Formularza ofertowego (Załącznik Nr 5 do SIWZ)
Do jakiej kategorii – połączenia bezpośrednie lub z przesiadką – mamy zaliczyć zapytanie o
przelot na trasie z Warszawy do Aten w datach wylotu 07.03.2016 roku
i powrót 09.03.2016 roku? W dacie powrotu 9 marca, nie ma bezpośrednich połączeń
z Aten do Warszawy oferowanych przez linie zrzeszone w IATA. Możemy tutaj przedłożyć
ofertę z przesiadką, ewentualnie loty bezpośrednie w datach 8 lub 11 marca 2016 roku.
oraz
Czy w przypadku zad. Nr 5 z puli połączeń bezpośrednich (WAW-ATH 7MAR 16/ powrót
ATH-WAW 09MAR16), gdy nie ma połączenia powrotnego i samolotowego
i bezpośredniego na trasie Ateny-Warszawa dnia 09 marca, możliwe jest zaoferowanie
połączenia samolotowego i alternatywnego z przesiadką (ta sama data powrotu 09.03.2016)?
Jak potraktować to zadanie?
W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż z uwagi na brak
połączenia bezpośredniego na trasie Ateny-Warszawa w dniu 9 marca 2016 r., jedyna
możliwa realizacja połączenia to połączenie przesiadkowe. Mając powyższe na uwadze
Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika Nr 1 do Formularza ofertowego w następujący
sposób: z Kategorii I. Połączenia bezpośrednie usuwa się dotychczasową pozycję Nr 5 na
trasie Warszawa-Ateny (ATH) – Warszawa, które to połączenie zostaje natomiast
przeniesione pod pozycją 4 do kategorii II połączenia przesiadkowe.
Poprawiony Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego uwzględniający powyższe zmiany
stanowi załącznik do niniejszego pisma oraz został zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytanie Nr 3
Dotyczy Załącznika Nr 1 do Formularza ofertowego (Załącznik Nr 5 do SIWZ)
Czy kalkulacja z załącznika nr 1 do formularza ofertowego powinna zawierać 1 sztukę
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Bagażu rejestrowanego (do luku bagażowego)? Przewoźnicy obecnie oferują taryfy,
które nie zawsze zawierają bagaż rejestrowany, a jego dodanie wpływa na cenę.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż kalkulacja cen biletów
z Załącznika Nr 1 do Formularza ofertowego powinna zawierać bagaż rejestrowany.
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
jednak ich wprowadzenie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i
dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać
do dnia 9 grudnia 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert
9 grudnia 2015 r. godz. 11:30.
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