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Znak sprawy: ZP-2402-1/20

ZAPYTANIE 1:
W dniu 07.05.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:
W związku z uruchomionym postepowaniem przetargowym nr P-2402-1/19 (Bilety lotnicze
i kolejowe - termin składania ofert 19.05.2020) zwracamy się z uprzejmą prośba
o wyjaśnienie treści pkt XIII a) SIWZ
Zamawiający informuje, że:
(Ad. a) Do obliczenia ceny oferty zostanie zastosowany następujący wzór:
X = (30A+30B+10C+30D)
Gdzie:
X - cena danej oferty
A - cena opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego do krajów europejskich
B - cena opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego międzynarodowego
Wydaje się, że oba określenia dotyczą tego samego rodzaju biletu lotniczego, gdyż bilet do
kraju europejskiego jest jednocześnie biletem międzynarodowym.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1:
Zamawiający wyjaśnia, iż bilety międzynarodowe oznaczają bilety do wszystkich krajów
świata z wyjątkiem krajów europejskich.
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ZAPYTANIE 2:
W dniu 08.05.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

W SIWZ w Rozdziale IV. Termin wykonania zamówienia występuje następujący zapis:
4.1. Umowa obowiązywać będzie przez 12 miesięcy: od czerwca 2020 r. (od dnia
podpisania umowy) do 31 maja 2021
natomiast w zał. nr 4 do SIWZ "Umowa nr ZP-2402-1/19" termin zakończenia umowy
został określony jako:
§ 5.
1. Okres trwania umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa 31 marca
2020 roku.
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2:
Zamawiający wyjaśnia, iż Umowa obowiązywać będzie przez 12 miesięcy: od czerwca 2020r.

(od dnia podpisania umowy) do 31 maja 2021.
W załączniku nr 4 do SIWZ rzeczywiście jest błąd, w związku z czym zostanie
zamieszczony nowy załącznik:


Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa dnia 19.05.2020 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00.
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