Warszawa, dnia 17 sierpnia 2018 r.
BFG-DAZ-261-65/2018
Numer postępowania DAZ/ZP/4/2018

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych,
w ruchu krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej na potrzeby
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi
na pytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły
do ww. postępowania oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ):

Pytanie 1:
1. Rozdział XVI pkt 2 ust 2.5 SIWZ stanowi:
cena biletu powinna obejmować rezerwację w taryfie flex
Co zamawiający rozumie pod pojęciem „taryfa flex” i jakie są kryteria tej taryfy ?
Czy zapis oznacza, iż bilet ma mieć możliwość zmiany, możliwość zwrotu ?
Czy – jeśli zmiany mają obejmować bilet – mają one być bezpłatne, a zwroty dokonywane bez potrąceń ?
W razie wyjaśnienia ww. wątpliwości prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że do porównania ofert nie będzie
wymagał od Wykonawców dokonywania rezerwacji biletów lotniczych w taryfie flex oraz w tym
zakresie dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ, tj.:
poprzez wykreślenie:
a) podpunktu 2.5 w punkcie 2 Rozdziału XVI SIWZ – „cena biletu powinna obejmować
rezerwację w taryfie flex”,
b) punktu 4 w Formularzu cenowym biletów lotniczych stanowiący załącznik nr 3a do SIWZ –
„Rezerwacja biletu powinna być dokonana w taryfie flex”.
poprzez poprawienie numeracji w Formularzu cenowym biletów lotniczych stanowiący
załącznik nr 3a do SIWZ (w związku z wykreśleniem pkt 4).
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Pytanie 2:
Bardzo prosimy o doprecyzowanie zapisu w załączniku 3a, data powrotu w przypadku połączeń do
Waszyngtonu i Tokio.
Czy data powrotu 20.10.2018 oznacza datę wylotu z Waszyngtonu i Tokio, czy datę przylotu do Warszawy ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że data powrotu 20.10.2018 oznacza datę wylotu z Waszyngtonu i Tokio.

Pytanie 3:
Zamawiający oczekując dołączenia wydruku rezerwacji biletu elektronicznego w formie potwierdzenia z
elektronicznego systemu rezerwacji, uzna warunek za spełniony, jeżeli zostanie załączona rezerwacja. Czy
wymagany jest dokument biletu, tj. wydruk wraz z numerem rezerwacji i numeru biletu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że oczekuje wyłącznie potwierdzenia rezerwacji biletu z elektronicznego
systemu rezerwacji oraz dokonuje w tym zakresie modyfikacji SIWZ , tj.:
poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 11 Formularza cenowego biletów lotniczych
stanowiący załącznik nr 3a do SIWZ:
„10. W celu potwierdzenia każdej z 5 pozycji Tabeli (kalkulacji połączeń) Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć wydruk stanowiący potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego z elektronicznego
systemu rezerwacji”.

Pytanie 4:
Prosimy o doprecyzowanie zapisu taryfa flex. Czy dopuszczalne jest zastosowanie taryfy pozwalającej na
zmianę (np. za opłatą) i/lub zwrot za potrąceniem, czy taryfa ma być całkowicie zmienialna i z pełnym
zwrotem bez potrąceń
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1.

Pytanie 5:
Co Zamawiający rozumie przez "datę powrotu" - datę wylotu z danego portu lotniczego czy datę przybycia
samolotu na lotnisko w Warszawie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że data powrotu jest datą wylotu z portu lotniczego miejsca docelowego
podróży służbowej.
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Pytanie 6:
Z racji braku połączenia bezpośredniego na trasie: Warszawa (lotnisko Chopina) – Bazylea (Euro Airport) Warszawa (lotnisko Chopina) - czy Zamawiający dopuszcza połączenie z przesiadką?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku braku bezpośredniego połączenia Warszawa (lotnisko
Chopina) – Bazylea (Euro Airport) - Warszawa (lotnisko Chopina) dopuści połączenie z przesiadką.
W tym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ, tj.:
poprzez nadanie nowego brzmienia
a) w pkt 3 Tabeli znajdującej się w Formularzu cenowym biletów lotniczych stanowiący załącznik
3a do SIWZ:

3.

Trasa:
Warszawa (lotnisko Chopina) – Bazylea (Euro Airport) - Warszawa
(lotnisko Chopina)
Data wylotu: 16.10.2018 r.
…………………………..
Data powrotu: 18.10.2018 r.
…………………………..
……………………..
b) pkt 1 w Formularzu cenowym biletów lotniczych stanowiący załącznik 3a do SIWZ:
„ Należy przedstawić ceny biletów najkorzystniejszych dla Zamawiającego pod względem ceny i
czasu podróży. Na trasach określonych w pozycjach 1, 2 Tabeli należy zaproponować połączenia bez
przesiadek. Na trasach określonych w pozycjach 3, 4, 5 Tabeli Zamawiający dopuszcza
zaproponowanie połączenia z przesiadkami, lecz jeżeli na danej trasie Wykonawca ma możliwość
zaproponowania połączenia bezpośredniego to należy przedstawić czas i cenę takiego połączenia”.

Pytanie 7:
Prośba o zmianę zapisów w specyfikacji do postępowania DAZ_ZP_$_2018, w załączniku nr 3A,
Zamawiający wymaga wyceny połączenia bezpośredniego z Warszawy do Bazylei, uprzejma prośba o
dopuszczenie połączeń z przesiadka, gdyż do Bazylei obecnie nie ma bezpośrednich połączeń.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 6.
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ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz w tym zakresie dokonuje
modyfikacji SIWZ:
poprzez nadanie nowego brzmienia:
a) pkt 2 Rozdziału XV SIWZ:
„Termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć zgodnie z pkt 1 w terminie:
do dnia 23 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00
(decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii BFG)
b) pkt 4 Rozdziału XV SIWZ:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie przy
ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Sali konferencyjnej nr 607 na VI piętrze budynku w dniu 23 sierpnia 2018 r.
o godzinie 11:00.”
Załączniki:
1. zmodyfikowany załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz cenowy biletów lotniczych

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany SIWZ stanowią jej integralna część i są wiążące dla Zamawiającego
i Wykonawców. Pozostała część SIWZ pozostaje bez zmian.
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